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BOEKBESCHOUWING.
De uitzigten op het toekomend leven, vddr en na je.
zus verfchilning op aarde , naar den Bilbel. Door
A. NOORDBERGH, Leeraar bij de Evang. Latherfche Gemeente to Weesp. Te Anfierdam, bit G.
J. A. Beijerinck. 18a9. In gr. 8vo. XX en 303

f,2 - 9o.
%Vat aanleiding tot dit fchrtjven gaf, berigt de Schrij.
ver in de Voorrede. Slechts tot eigene oefening wilde
hij onderzoek doen naar de begrippen en verwachtingen ,
Welke de Israiliten in de vroegere eeuwen , vocOr de
tijden van bet Christendom , aangaande 's menfchen
toefland na den dood mogten gehad hebben. Hij las te

dien einde opzettelijk eenige fchriften des 0. V. De uitkomst was voor hemzelven zoo verrasfend, dat hij
tot het uitgeven meende te moeten befluiten. Om nu
con moor volledig gebeel te leveren , begreep hij, er eon
overzigt van de leer aangaande het toekomende leven,
zoo als we die hij jezus en zffne Apostelen otitmoe.
ten, te moeten bijvoegen. Het boek heeft dus twee hoofd-

aFdeelingen , benevens een aanhangfel en bijlagen. Wij
danken den Eerw. NOORDBERGH, dat hij de refilltaten van zijn onderzoek openbaar maakte. Dezelve
waren voor ons wel niet zoo bijzonder verrasfend ,
als ze , blijkens de Voorrede, voor hemzelven fchijnen
geweest te zijn : wij hebben ons nooit kunnen vereenigen met hen , die aan de Vaderen des 0. V. begrippen
tocfchreven , zoo holder , alsof zij in de fchool van
j E z u s waren onderwezen geweest; maar evenmin met
anderen , die hun bona allc geloof aan eon toekomend
leven onizeiden. Ook bier ligt de waarheid in het mid-

den. Wij zijn bet in de hoofdzaak echter geheel eons
met den Schrijver , dat vergelijking van onderfcheidene
plaatfen in de fchriften des 0. V. ons op toenemende
A
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ontwikkeling der begrippen aangaande het toekomend leven wikt. Met genoegen lazen wij aizoo dit geleidelijk
en oordeelkundig betoog. Eerst worth , naar tijdsorde ,
overwogen , wat betrekkelijk het onderwerp in het 0.
V. voorkomt. Dan volgt een aanhangfel over eenige
gezegden in de Aprocryphe boeken. De Schrijver drukt
zijne meening , aangaande het verfchil tusfchen Jodendom en Christendom , ten opzigte van de verwachting
eens toekomenden levens , aldus uit : Niet alles kon
zich aan het menfchelijk ver/land op eenmaal rnededeelen ; het verfchil tusfchen het licht , dat de flaauw
aanbrekende dag verfchaft , en het- licht, dat wi/ op
den helderen midday? genieten , is groat, maar het
vloeit toch beide uit dezelfde lichtbron voort.
Zijn in de heilige boeken der Joden ilechts hier en
dear fporen te vinden van eene verwachting , die ook
de ruwile volken hebben , in de oorkonden des Christendoms daarentegen is voortduring na den dood hoofdzaak , waarop alles betrekking heeft. De Christelijke
Goclsdienst , merkt de Schrijver te regt aan , kan volfirekt niet begrepen warden, ten zzy men aan eene
hoogere beflemming van den mensch, dan alleen voor
deze aarde , denke. Over de Christelijke leer van levensherfielling en opflanding zegt de Eerw. Noon nB E RG11 een en ander , waarmede wij zeer wel kunnen
inftemmen. Het zeggen van BONNET, dat het E vangelie niet zoo zeer de ongerfelifkheid der ziel , als
wel de onfierfelifkheid van den mensch leert , is hier gepastelijk aangehaald. Men zou echter kunnen vragen ,
of de Schrijver zelf dit genoeg heeft onder het oog gehouden bij zijne redeneringen over de opflanding des
ligchaams , wanneer hij bl. 168 zich beroept op Joan.
V: 28 env. , en daar aldus zich uitdrukt : Kan men
dit zeggen op de ziel betrekkel0 maken , die toch,
Haar jzzus uitfraak , niet fierft , en dus in hare
redelilke werkzaamheden na den dood bl9ft voortgaan?
Wij kunnen ons bet toekomend Leven niet wel anders
voorftellen , dan onder beelden , die van het tegenwoor-
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dige ontleend zijn , zoo als flapen, ontwaken , opflaan;
gelijk ook vervolgens wordt aangemerkt door den Heer
NOORDBER011, waar hij handelt over den zieleJlaap, en tegen dit gevoelen van fommigen der vroegere
Godgeleerden zich verklaart. Wat echter, op grond
van Matth. X: 28 , wordt bewcerd, is , naar onze gedachten , geen afdoend bewijs, dat de ziel niet kan flapen , en dat gevolgelijk Joan. V: 28 de opJlanding des
ligchaams moet bedoeld zijn. JEz us wilde Matth.
X : 28 zijne Leerlingen bemoedigen door de herinnering,
dat de magt van geweldenaren zich bepaalt tot het aardfche leven en niet verder zich uithrekt. Meer kan men
bezwaarlijk uit dezen tekst afleiden. Wij zouclen dan
ook niet zoo flellig met den Schrijver (bl. 205) durven
beweren , dat er voor onzen geest, bij de fchciding van
het ligchaam , geen flilliand in deszelfs vrife werkzaamheden to verwachten ts. Wel flemmen wij toe ,
dat er, door de flaking van de banden der zinnelgkheld , voor de ziel flechts eene verandering in de wgze
van haar beflaan ontflaat , en dat zg nu in eene voor
haar geheel nieuwe wereldorde treedt , waardoor z j niet
meer in flaat is , langs die wegen , en volgens die
wetten, Welke zg bier moest volgen op deze floifelgke
wereld werkzaam te zgn (bl. 206); ctoch hierin ligt
geen bewijs , dat de ziel onmiddellgk na den dood des
ligchaams voortgaat met die vrgere werkzaamheden. Wij
meenen het voor niet zoo geheel onwaarfchijnlijk te
mogen houden, dat er bij het flerven en daarop volgend leven iets zal plaats hebben , dat eenigermate gelijkt naar hetgeen elken avond bij bet inflapen en elken
morgen bij bet ontwaken ons gebeurt. Wij verliezen
de bewustheid en bekomen die wedm, tnaar weten het
eigenlijk punt van dien overgang niet. Doch in de Heilige Schrift wordt niet op dergelijke vragen geantwoord.
Wij moeten dus uit enkele gezegden niet te veel
willen afleiden , maar ons aan de hoofdzaak houden :
De mensch flerft ; hsj zal echter na den dood leven
zonder einde, en gelukkig of ongelukkig zgn, naar
A2
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mate van zip; gedrag op g arde. Voorts zouden wij
Glen hundigen Schrijver wel in bedenking willen geven ,
of hij bij zijne verklaring der gelijkenis van den rijken
man en L A Z A R U S genoeg acht heeft geflagen op de
klove (vs. 26). Dat het bewijs, uit het ophefen der
oogen (vs. 23) ontleend , niet veel afdoet , fchijnt hij
zelf gevoeld te hebben. Gaarne ftemmen wij toe, wat
S 9 gezegd words, dat de hoop op wederzien in de
eeuwigheid gegrond is 'in de leer van JEZUS en de
verwachting zijner zipostelen, offehoon de H. Schrijvers nergens opzettelijk dit punt behandelen.
IIet bock is niet zoo zeer voor geleerden , als wel
tot algemeene ftichting gefchreven. Alwie voor ver!land en hart voecifel verlangt , zal hetzelve met genoegen en wezenlijk nut lezen. De Bijlagen , fchoon niet
alien even belangrijk , geven aanleiding tot verder nadenken. Vat, Bijl. III en IV , over de Engelen en met
name over MICHAU wordt gezegd, is nog niet zoo
duidelijk. Beter beviel ons , Bijl. V , de opvatting -van
Igor. XV: 32, in dien zin , dat PAULUS zijne
ontkoming uit groot gevaar zou hebben willen aanduiden. Belangrijke aanmerkingen komen hier voor. Minder waarde heeft, naar ons oordeel , Bijl. VI, over het
niet treuren , gelijk anderen, die geene hoop hebben.
(1 Thesf. IV : 13.) laten gelden , wat de Schrijver
aangaande het treurcn bU verlics van dierbare afgeflorvenen zegt; maar, kan men bet weenen van j E z u s
bij bet graf van zijnen vriend LA Z A RUS bier wel als
bewijs aanvoeren ? Weende dan de Heilancl , omdat
LAZARUS geflorven was ? Of moet men aan andere
aandoeningen denken , die eenen traan in zijn oog deden
wellen? Eenigen der omftanders fchreven het aan droefheid toe , blijkens vs. 36; maar de mensch kan immers
ook weenen van vreugde. J E z u s was diep getroffen
door de blijken van hartelijke genegenheid bij de trenrende zusters en derzelver deelnemende vrienden. De
Evangelist geeft, vs. 33 , eenen wenk , dat wij hier aan
zoodmige oorzaak te denken hebben: Teen jEzns
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haar zag weenen, en de Jades (zag) weenen , die met
Naar Lg:ekomen waren , ward Ilij zccr bewogen in den
geest en ontroerd in zichzelven. De Hoogl. VAN
DER PALM heeft , in de noot , deze aanmerking : Bet
was medc-gevoel, hooge 71) enichelijkbeid , die daze innerlike ontroering in JEZUS verwekte. Dit was ecn
fchouwfpel , waardig, dat ook de ziel van J E Z U S er
door bewogen wierd. Tot nog toe had jEZUS Z 1712C
aandocningen bedwongen; nu zwollen tranen in zilne
oogen, en fiat Goddeli/fi gevoel, dat Ilij vreugd nit
droefheid ging fcheppen , had voorzekcr ook aandeel
aan (lie tranen.
Wat eindelijk den filjl aangaat , dezelve bezit duidelijkheid — cen hoofdvercischte — is over het geheel
vloeijend en bondig. Aan fommige uitdrukkingen bemerkt
men, dat de Lutherfche Predikant zeer gemeenzaam is
met de Hoogduitfche taal. Germanismen zijn : zich
(elkancier) wedervinden, doch in den zin van toch, aanzigten (bet Hoogd. anfichten, Nederd. befchouwing ,
of wijze van zien) , onbevangen (onbevooroordeeld ,
zonder vooringenomenheid), wij zien ons (elkander)
wcder, grel, grelle (fcherpe , afftekende , afzigtige)
kleuren. Voor onafgebroken nacht zouden wij liever
zeggen gedurigen nacht, en flofelifk hulfel in plaats
van flofelilke Wij willen echter door bet aanwijzen van deze kleine onnaauwkeurigheden niets op de
waardc des boeks afdingen. Den Register wijst, de aangehaalde of opgehelderde Schriftuurplaatfen aan.
Opwekking , om in dozen gevaartilken tild op God te
vertrouwen. Rene Leerrcde over Ilabakuk
: 17, 18.
Door P. HOPS TEDE DE G R O O T, Hooglecraar te
Groningen. (Uitgegeven ten voordeele des Vaderlands.) Tweede Druk. Te Groningen, bij W. Zuidema
1830. In gr. Svo. 28 Bt. f :- 25.
Leen-care ter vcrtroosting en opwekking der ware
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den van het Faderland. Door SERRURIER,
Predikant der 14"aalfche Gemeente te Dordrecht. Te
Dordrecht, b!'j Blusfé en van Braam. 1830. In gr. 8vo.
29

W

31.
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ij danken den jeugdigen Hoogleeraar,, dat hij deze
Opwekking tot vertrouwen op God heeft in het licht gegeven. Een tweede druk bewijst , dat dezelve door velen
met graagte wordt gelezen. Moge bier dan ook al
niets meows of weinig bekends te vinden zisn, gelijk de
bckwame Prediker in het korte Voorberigt aanmerkt , het is
een woord op zijn' tijd : en behoeven wij wel meer tot
la van deze eenvoudige , maar hartelijke en doeltreffende
Leerrede te zeggen ? Na den tekst toegelicht te hebben ,
wekt de Spreker zijne hoorders op , om in dezen gevaarlfgen tad op God te vertrouwen. Hij bepaalt hen
te dien . einde bij drie punten : I. Poor Welk gevaar zijn
Iv(/' bekommerd? II. TVelk vertrouwen behooren wij te
koesteren? III. Waarom mogen wij dit vertrouwen koestcren? Liet ons beflek het toe , gaarne zouden wij een
gedeelte affchrijven. Doch men koope , en leze het geheel , en worde bemoedigd door vertrouwen op God!
Leerredenen als deze, met belangfrelling gehoord en gelezen, zullen , onder den zegen van boven, iets goeds
uitwerken dit gelooven , dit vertrouwen wij , al blijft
ook vooreerst de toekomst nog duister voor ons.
Op denzelfden dag en ter bereiking van hetzelfde doel hield
de Dordfche Predikant s R URIER eene Leerrede over
Jerem. XIV : 22 b. , alwaar men , volgens de vertaling van
VAN DER PALM, last: Op U wachten w%j; want
Gti alleen doet dit alles ! Het onderwerp is ook bier
vertrouwen op God. Dat God alles doet , poogt de Spreker uit Rede, Natuur en Godsdienst te bewijzen. In
plaats van Godsdienst zouden wij liever de Openbaring
of de Heilige Schrift genoemd liebben ; want de inhoud
van dcze wordt immers bedoelcl. Ook ware op bet gebeele plan der preek en op de bewerking van enkele
deelen nog wel iets aan te merken ; maar wij nemen tald
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en doel in aanmerking. Het geheel ademt een' goeden
geest. Wij kunnen echter niet nalaten , den Eerw. s E ItR UR IE R opmerkzaam op het volgende to =ken. B1.
19 flat: LF# weten, dat de woeste driften in de band
van God dikw#ls een middel zijn van (tot) inkeer en
berouw , en dat er foms misdaden gepleegd moeten (?)
worden, cm eene bekeering to bewerken , die b# tie onverfchilligheid van een half godsdien/lig hart welligt onmogelilk was geworden. Wij vatten wel , wat bier de
Prediker bedoelt ; maar geven in bedenking , of misfchien
ook deze of gene der hoorders de woorden zou kunnen
misduiden en kwalijk toepasfen. Hetzelfde zij gezegd
van eene uitdrukking op bl. 2 t : Hty (God) is de eerfie
oorzaak der gebeurtenisfen, die than plaats hebben. Op
bl. 25 lezen wij: De verwoestingen , die aangeregt
worden, de rampen , die zich verfpreiden ten nadeele
van ons volksgeluk, hebben gee'? anderen oorfprong (,)
dan de God- en menschonteerende inzigten van eenige weinige ellendelingen. Gaarne onderfchrijven wij voorts ,
wat s E R RURIER van het vertrouwen op God zegt
De tegenwoordige gebeurtenisfen zijn nutteloos , zoo zty
niet tot nadenken brengen. Mogt ieder zich herinneren,
dat beproevingen , dat rampen, van welken aard ook,
nimmer zonder doel zip; , en dus niet onverfchillig voor
hem kunnen wezen ! Indien hij opregteliik belong Jielt
in het land z#ner geboorte , indien het lot , dat hetzelve
treft , zone gevoeligheid gaande maakt, indien h9 zoo
veel mogelijk medewerkt , ono de gefchondene regten van
zip; Vaderland to handhaven , dan voorzeker vertrouwt
hij op God, omdat hi/ dan gebruik maakt van de middelen , die God hem geeft , enz.
Het Vaderland , en onze verpligting in den tegenwoordtgen nood. Leerrede over Iland. XXVII : 44b.
Door N. SWART. Te .dmIlerdam , voor rekening
van Brest van Kempen. 1830. In gr. 8vo. 22 BI.
f - 40.
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Moed en kracht , we/Vadig betoond , bij vertrouwen op
God, het (!cinig , maar zeker middel tot redding arcs
Fader/ands. Of Leerrede over i Sam. XIV: 6. Door
A. J. BERKHO V T, Predikant te Zaandgk. (Uitgegeven ten voordeele des V adcrlands.) Te Anflerdam ,
bii J. van der Hey en Zoon. 183o. In gr.8vo. 22 131.

;

f - So.
Opwekking tot vertrouwcn op Cod, onder de on2flandigheden , in welke het Vaderland vcrkeert. Of Leerrede
over 2 Chron. XIII: 18 b.. Door C. D. CANNE,
Predikant te Gastric= en Heemskerk. (Ultgegeven
ten voordeele des Vaderlands.) Te Anfierdam, bg
W. Brave, Jun. 1830. In gr. 8vo. 31 131. f: -4o.

J.

a , zoo is het , gelijk de Eerw. swART te regt aanmerkt — elk Christenleeraar gevoelt zich gedrongen, om
dezer dagen naar de beRefte des qffis tot zijne :morders
te fpreken ; nogtans verhengen wij ons , dat hij aan het
vereerend aanzoek des uitgevers wel gehoor heeft willen
geven. Moge de Prediker zelf een goring gevoclen van
dit zijn werk hebben, het verdient althans in de tegenwoordige omftandigheden door velen gelezen te worden,
leder , die belang Belt in het Vaderland , vindt bier belangrijke wenken. Van den tekst heeft swAnT een
allezins gepast gebruik gernaakt , om onzen toeftancl voor
te onder bet beeld van een fchip, dat op zee door
()corm beloopen wordt en in gevaar van vergaan vcrkcert,
zoodat de fchepelingen ten laatfte naauwelijks behouden
aan land komen. Veel hangs daarbg van het Hoofd,
veel ook van de overige inanfehap af. Het onderwerp
uit dit oogpunt bekhouwd, is bijzonder rijk in leering.
Naar ons oordeel flaagde de Remonftrantlehe Leeraar bijzonder gclukkig in bet voorftellen der pligten , die wij
thans tot redding van het dierbaarfie te vervuilen hebben.
Plaatsgebrek verbicdt ons , breedvocriger te zijn in de aankondiging. Dit weinige zij alzoo genoeg ter aanprijzing.
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Dat leder doe, wat hij -kan ; zoo is er hoop, dat way
behouden aan land komen.
Ook de Lecrrede van Ds. BERKHOUT ademt denzelfclen milden geest van warme vaderlandsliefde , gepaard
met godsdienaig vertrouwen. Wij lazen dezelve met
veal gcnoegen. Meermalen hoorden wij zeggen , dat de
opaandelingen ons in aantal overtreffen, en wij, zonder
vreemde hulp , ons tegen hen niet zouden kunnen verdedigen ; met die kleingeloovigen konden wij ons nooit
vereenigen , doch onderfchrijven gaarne , wat BERKpredikte : „ Maar er is een moed, die boven alles gaat , en die ons in den hoogiten flood tienduizenden
niet vreczen duct; en dat is de moed en geestkracht ,
die de Godsdienst fchenkt. Waar geene Godsdienst in
het hart woont , daar is men hij het mince onheil klein
en zwak , bcvrecsd en lafhartig ; of waar men al moed
heeft , daar is bet wilde moed en onbefuisde woede , die
in dolle drift los en onberaden handelt, en noodeloos
bet lever waagt ; maar de Godsdienst vormt helden,
hclden inderdaad, die met klock beleid en vasten moed
alles trotferen. Waar bet oog op God geflagen is , daar doet
men flapper, die de wereid dwaasheid noemt ; maar zij
weer nict , hoc zcdelijke kracht vooral den menfchelijken
Doch wij mogen niet meer affchrijven.
arm wapent."
Met geen ander oogmerk heeft de Eerw. c A NNE daze
Opwekking uitgefproken en uitgegeven. Zijne behandeling is meer gerchicdkundig. Na den tekst kortelijk toegelicht te heben , handelt hij I. over de gronden , Welke
wij Nederlanders hebben , om op God ons vertrouwen te
Italian, fprcckt IL over de eigenfchappen van dit vertrouwen, en wijst III. op de weldadige vruchten van
hetzclvc. Onder I. wordt de Spaanfche dwingelandij bier
te lance vermelct , doch min naauwkcurig gezegd, dat onze
voorvadcrcn tachtig jaren onder bet ?yzeren juk van
Spanjcs overhecrfehing waren. Voorts zouden wij liever
hebben , dat namen , als DE POTTER en TIELE.
MANS, DE CELLES en DE STASSART, Diet op
den predikfloel genoemci warden. Ook is het alleen van
beide cerstgenoemden waar, dat zij wettig tilt bun land
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gebannene oproerpredikers en zamenzweerders zijn. En
of zf vroeger reeds den dood verdiend hadden hierover past het den Christenleeraar niet , op den kanfel
zoo beflisfende uitfpraak te doen. — Voor het overige
bevat de Leerrede veel goeds , en zal, des twijfelen wij
niet, met belangftelling gehoord zijn. Moge de lezing
nu verder ook , onder Gods zegen , ftrekken , om vertrouwen te bevorderen , dat met infpanning van alle
krachten gepaard gaat ! Dan toch hebben wij grond ,
om te hopen , dat de kinderen van Nederland, gelijk
C A N N E het uitdrukt , magtig zullen worilen, omdat zfj
alzoo op den Heer , hunner Vaderen God , gelieundhebben.

Oproeping tot den Strad. In eerie Leerrede over Deut.
XX: 1-4. Door A. R. RUTGERS, Predikant
de Hervormde Gemeente, to Lent, over N9Megen. Te
iimflerdam , bij G. J. A. Beijeriuck. 183o. In gr.
8vo. 26 Bl. f
Bij de menigvuldigheid van ftukken , ter gelegenheid
van den tegenwoordigen toefland des Lands verlchijnende ,
kan men moeijelijk bij alien , inzonderheid op eens , en
lang , ftilflaan. Dit ftukje van den Heer RUTGERS,
zoo gansch en al gelegenheidsftuk , en bij al de haast , ter
vervaardiging vereischt , zoo gelukkig in de keuze van den
tekst , zoo wel beredeneerd en goed gefteld , mag echter
niet blijven liggen. Het werd voorgedragen bij de afkondiging van des Konings oproeping ten flrijde , en betoogr,
I. dat de oorlog in fommige gevallen geoorloofd is ,
II. dat God den uitflag van den oorlog regelt , III. dat
Hij den oorlog ten voordeele van de goede zaak doet
uitvallen. Eene nette uitvoering prijst het preekje te
mecr aan.
Feestrede op het derde Eeuwgetiftle der Overlevering der
Augsburgfche Geloofsbelydenis , plegtig gevierd door de
Evangelisch- Ltaherfche Gemeente in 's Gravenhage,
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27 Yunij 1830. Door 3. C. L OM A N Predtkant bij
bovengenoemde Gemeente. (Uitgegeven ten voordeele der
dirinen.) In 's Gravenhage , bij de Erven J. Thierry
en C. Menfing en "Loon. 183o. In gr. 8vo. VIII en
32

f

40.

B ij gelegenheid van het op den titel gemelde Feest viel
aan den Eerw. LoMAN de leiding te beurt der Godsdienstoefening , welke bijzonder aan eene buitengewone en
luisterrijke, met het gewigt van den gedenkdag overeenflemmende, fcestviering toegewijd was. Naar aanleiding
van den tekst , t Kor. III: t t , die hier tlechts motto
is , hetgeen door de bijzondere gelegenheid , bij welke
de Redenaar dezelve bezigt , genoegzaam verontfchuldigd
wordt, toont hij aan : „ waarom de gebeurtenis, aan
„welker gedachtenis het Feest is toegewijd, en die vddr
„ driehonderd jaren zulk een' geweldigen indruk achter„ liet en behield, nog zoo opertlfjk , nog zoo dankbaar
„word' herdacht. En hebben wij grond voor zulk eene her„ denking , met wake gewaarwordingen, met welke voor„ nemens behooren Iv!” dan dit Feest te vieren P” In het
eerfle deel wordt de gebeurtenis , tot welker herinnering
het Fcest beflemd is, verhaald , en voorgefteld als rijk
in gewigtige en heilzame gevolgen. Vervolgens wekt de
Redenaar, in de voorftelling der gewaarwordingen en
voornemens , met welke het Feest behoort gevierd te
worden , op tot dank aan God, vertrouwen en moed
voor de toekornst , tot den toeleg om te than naar vordering in Godsdienftige verlichting en Christelijke deugd.
Mogt ook des Schrijvers Redevoering , als kerkelijke
Leerrede berchouwd , nog wel het een en ander te wenfchen overlaten , als tusfelienfpraak , ter afwisfeling van
hetgeen Toon- en Zangkunst moesten leveren, is dezelve doelmatig ; terwiji ook de door den Schrijver voor
bet Feest vervaardigde Gezangen , bier op derzelver plaats,
van tijd tot tijd tuslchen de verfchillende deelen der rede
ingevoegd , doen blijken , met hoe veel gemak hij , hetgeen
zijn onderwerp vereischt , in gebonden flijl voorftelt.
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het Decocturn ZITTMANNI, en
deszelfs aanwending hij de vcrouderde Venusziekte en
andere ongefieldheden, in vergelijking gebragt met de
voornaamlle geneeswilzen, tegen doze ziekten aanbevolen. Uit hct Hoogduitsch vertaald door A. VAN
ERPECUM, Heelmeester , enz. enz. to dlingerdam.
Te Amflerdam, bi/ S. de Grebber. 1829. In gr. Svc.
VIII en 72 bl. f -:
GHELIUS:

H

oe vele veranderingen de behandeling der Venusziekte
in vroegere en Jatere dagen ondergaan hebbe , is ieder
deskundige bekend. Daar derzelver genezing , naar gelunge zij verouderd en door herhaalde kwikkuren verergerd
is, te moeijelijkcr worth , zoo heeft het niet ontbroken
aan proefnemingen, om langs een' anderen weg te flagen.
Vielen dezelve gelukkig nit, dan werd het nieuwe middel gewoonlijk , als eon onfeilbaar arcanurn, hoog opgevijzeld , en de breede lijst der antifyphilitica met hetzelve vergroot. Onder deze arcana behoort ook het
decoctum Z1TTMANNI, waarover dit ftukje handelt.
Het is overgenomen nit de Heidelberger Klinifche Annalen , en vertaa4d door den volijverigen Arnflerdamfehen
Heelmecster V A N ERPECUM, die , begrijpende , dat gezegd dccoctum onder velen zijner kunstgenooten niet naar
deszelfs waarde gekend was , befloot, de kennis daarvan
door zijne vertaling nicer algemeen te maken. Hij befloot
daartoe te eerder , dewiji het vertaalde flukje, ingevolge
cener proefondervindelijke kennis, ook eene vcrgclijkende befchouwing van de voornaamfle methoden bevat ,
die tegen clezelfde kwalen kunnen worden aengewend.
Deze laatften zijn : de Rob antifyphilitiquc van LAFFECTEUR, de drank van vi GA it O U bet Pollinfche
afkookfel , de drank van Sarfaparille volgens SAINT E
MARIE, de infmeringen met kwik met de hongcrkuur
verbonden , en de groote kW11;k11111*VOILICHS w E I NI/ 0 L D.
Men verdcelt zc in twee klasfen , naar dat men de
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kwik al of niet als hoofdmiddel befchonwen moat. Tot de
laatilen rekent men den Rob van LAFFE c E U R, welke
het eerst , met de daarbij noodige dieet , befchreven words.
Deze heeft vele gunflige getuigenisfen voor zich , waarhij zich ook de Heer GHELIUS voegt ; tevens echter
aanmerkende , dat de hooge prijs van denzelven deze
behandeling altijd zeer bezwaarlijk zal maken.
Met den Rob heeft , in wijze van aanwending , de
drank van vtGARovx eenige overeenkomst , hoewel
dezelve , volgens den Schrijver , met minder gunftig gevolg was toegediend. Ifetzelfde verzekert hij ook van
het Pollinfche afkookfel. Het gebruik van den geconcentreerden drank van Sarfaparille , waarin de behandeling
van SAINTE MARIE bellaat , is Diet voor alle magen
of beurzen gefchikt. De infmeringen met kwik (fmeerkuur) verdedigt de Schrijver tegen de meerendeels ongegronde tegenwerpingen van NE U BlANN, en hij bevestigt derzelver nut door een paar waarnemingen van
volkotnene herilelling van zeer verouderde , hardnekkige
toevallen van fyphilis , welke doodelijk fchenen te zullen
worden , en aan alle dusverre aangewende middelen aanhondend warfland geboden hadden. WEINHOLD'S
kwikkuur met Calomel, in groote giften , voldeed
den Schrijver minder, om hare werking of op de
ipeckfelklieren , of op de maag en het darmkanaal.
Ilet Zittmanfche decoctum , voor het eerst in de eerfte
helft der vorige eeuw aangewend , geraakte daarna bijna
in vergetelheid , tot dat de (leer GHELIUS op de heilzame uitwerking van hetzelve anderen wederom opmerkzaam gemaakt heeft, na deszelfs goede gevolgen in de
Militaire Hospitalen van het Groothertogdom Baden te
hebben waargenomen. De bereiding van dit afkookfel, of
liever van het decoctum forte en tenue , beide zeer zamen.
geaeld , als bevattende het eerae Sarfaparille, Alum. fete.
charat. , Mere. dule. , Cimmb. antimon. , fol. Senn. , Rad.
liquir. , fem. 4/21:11 en Foenie. , het tweede het refiduum
van hetzelve, met bijvoeging van Sarfapar. , C. Citr. ,
Cinnam. , Cardamom., R. , benevens het gevurderd regime, worden opgegeven , deszelfs uitwerkU
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en de gevallen , in welke het heilzaam bevonden is, aangeduid , deszelfs krachten icheikundig en praktisch uitgevorscht , de plaats , die het onder de antivenerifche geneesmiddelen inneemt , aangewezen , en eindelijk deszelfs
voordeelen met die van de overige geneesmethoden vergeleken. De Schrijver noemt de navolgende : de algemeene
nuttigheid; de gelukkige aanwending, zelfs zonder bet
voorafgaand gebruik van kwilc ; de voordeelige en fpoedige uitwerking tegen kwikziekte; den minder nadeeligen
invloed op het geliel; de veilige herhaling of langdurige
voortzetting der kuur ; derzeiver eenvoudigheid , gemakkelijkheid , zekerheid , onkostbaarheid ; derzelver nut ook
bij ziekten , die niet van fyphilitifchen aard zijn. Tot
Raving van dat alles , deelt de Schrijver nog een zevental
der belangrijkfte waarnemingcn nit zijne praktijk mede ,
die ongetwijfeld veel moeten toebrengen , om het goed
getuigenis , aangaande het groot vermogen van dezen
drank op gevallen van zeer ingewortelde Venusziekte , te
onderileunen.
Naardien bij en onder de toediening van het afkookfel
eene itrenge dieet bevolen worth , is het zeker , dat veel
van de goede uitwerkfelen op rekening daarvan geiteld
moeten worden.
Als men daarbij in 't oog houdt , dat hetzelve een
krachtig ontlastmiddel is , dat bet vaak ruim zweet verwekt , dan kan het niet bevreemden , dat er zoo groote
invloed op woekerende zweren , huiduitflagen , beengebreken enz. van gezien worth. hat bet evenwel den
lijder niet zou aantasten , dat het deszelfs geflel niet zou
verzwakken , daarvan moeten wij het tegendeel , door
ondervinding geleerd , flaande houden ; even min kunnen
wij toegeven , dat er bijna geene tegenaanwijzingen tegen
beflaan , zoo zeldzaam wederinfIortingen van zouden te
vreezen zijn.
Het decoctum ZITTMANNI is en blijft altijd een
proefmiddel, dat , zonder groote voorzigtigheid gebezigd
zijnde, groot kwaad kan ftichten , en men kan op dit ,
gelijk op alle middelen van die foort , het gezegde van
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onzen so ERHAAVE toepasfen : abfline fi methodum
nereis.
Oyer het fchrgven van de Gefchiedenis der Nederlanden.
Door Mr. HUGO BEIJERMAN. 's Gravenhage ,
ter Landsdrukkerfy. 183o. In gr. 8vo. VIII en 52
bl. f 6o,
Proeve over de zamenflelling eener algemeene Nederland.
fche Gefchiedenis , naar aanleiding van 's Konings beJluit van 23 Dec. 1826. Door Mr. G. GROEN VAN
PRINSTERER. 's Gravenhage. 183o. In gr. 8vo.
X en 176 bl. f 1- 4o.
Bildragen tot de bewerking van de Gefchiedenis der Nederlanden. Door it. J. it o kj A Alt Ds , Dr. en I loogleeraar der Godgeleerdheid te Utrecht. 's Gravenhage.
183o. In gr. 8vo. XIV en 137 bl. f I-20.
verloopen , federt de welwilV ier jaren zijn er nog niet
tot aankweeking van vaderlands-

lendfle aller Koningen ,
liefde , bevordering van burgerdeugd en inJlandhouding
van het rationale karakter, , middelen beraamde , om
eene op echte befcheiden gegronde Gerchiedenis der Nederlanden , tot alle de gewesten van dit Rijk betrekkeiijk , te
bekomen , en daartoe zoo wel hulp als belooningen aanbood. In die gelukkige , vreedzame tijden bleef 's Konings
roepilem ook niet zonder gevoig. Een veertigtal Verhandelingen , onder welke zich echter flechts vijf, volgens
het oordeel der Commisfie , als boven de anderen uitftekende deden kennen , toonde , hoe velen in deze Gefchiedenis belang flellen. Doch alie deze vijf ftukken zijn
Lilt de Noordelijke Gewesten. In de Zuidelijke fchijnt
of geene opgewektheid , of geene behoorlijke bekwaamheid tot het vervaardigen eener zoodanige fchets te hebben beltaan. Nogtans zijn alle vier de Verhandelingen ,
die wki hebben mogen zien , (de vijfde van den kundigen

16

13EIJERMAN, CROEN, 11

otjAAnns

Subflitut-Archivarius DE JoN0E is nog niet gedrukt)in de
blijkbare onderflelling eener blijvende vereeniging der Nederlanden in ethiRijk ontworpen. En wie kon zich toen
iets anders voor flellen ? Bewees niet reeds dit Koninklijk
befluit , waarin het nietige Namen en het geestelijke
Domein Laik zoo min werden uitgefloten als het grootfche Holland, welks Graven zich reeds in de dertiende
Eeuw met Koningen gelijkftelden , en welks burgers
daarna twee fiere Koningrijken te gelijk durfden tarten —
bewees dit befluit niet reeds genoegzaam de gelijke zorge
des Konings voor alle zijne onderdanen , ook in hetgeen
den volksroun en de herinneringen betreft ? En in hoe
vele andere opzigten is dit niet getoond ! Zoo men aim
eenzijdigheid denken mogt , zou dezelve gewis meer ten
voordeele van Belgie , dan van de oude Republiek zijn
aan den dag gelegd.
Doch wat fpreken wij van hetgeen geweest is! De
tijd , waarin dit befluit werd genornen , en welks voortduring alle de Schrijvers vooronderftellen , ligt reeds zoo
goed als eene halve Eeuw achtcr ons. Drie maanden waren
genoegzaam , om die verandering te bewerken , om ons
als uit een' zoeten droom te doen ontwaken. \Vij zien het
yolk, dat wij als broeders achtten , omdat het de geliefde
aangenomenc kinderen onzes besten Konings waren ; het
yolk , waarin wij vermaak fchepten , de naneven van hen
te zien , die eens met onze Vaderen tegen Span je geftreden hadden , dit yolk zien wij op eens , als door een'
tooverflag , in eene horde verraders , roovers , brandflichters en moordenaars veranderd , welke , vervuld met dolzinnigen haat tegen alwat Hollandsch is, ja tegen de taal
en zeden hunner Vaderen , Franfche galeiboeven en landloopers inroept , oat hunne welgellelde burgers nit te
zuigen ; in eene horde , die , volgens het razendfte van
alle hunne razende dagbladen , than eenen zelfmoord begaat, door, als wilde dieren , op zijne eigene fabrijken
en meesterflukken van nijverheid aan te vallen. Het is
een anig verfchijnfel in de Wereldgelchiedenis : eene
eensklaps tot volilagene krankzinnigheid vervallene Natie ,
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die in een paar maanden nicer eigere welvaart vernielt,
dan zij in eene halve Eeuw zal kunnen herwinnen. Zoo
iets kon niemand vooruitzien , hoe donker hem ook de
gevolgen der zoogenaamde Unie mogten voorkomen. Te
minder konden dit de bekroonde Schrijvers der fchetfen
van de Algemeene Gefchiedenis der Nederlanden, daar
hunne opftellen flog in dat jaar (18c7) gefchreven werden , toen, v66r het Concordaat , eene tPn ininfte fchijnbaar volkornene verflandhouding tuslchen 's Konings befluur en dit gedeelte zijner onderdanen beflond ; toen de
zich noemende liberale partij Hem ten hemel toe verhief,, en de Geestelijkheid ten minfle zweeg. Toen
was het althans geoorloofd , eene ineenfmelting van de
beide deelen des Rijks te hopen ; cn uit dit oogpunt moet
men dan ook deze gefchriften befehouwen. Nergens komt
het gezegde van Mevr. DE STAR meer te pas , dan
bier: Il faut juger les ëcrits d'apres lour date. Wij
zeggen dit flecks , omdat fommigen onzer Lezeren het
misfchien zeer ontijdig mogten keuren, over bekroonde
gefchriften te handelen , die de innige vereenigirig aller
Nederlanden onderaellen , en dus omtrent de Gefe hiedenis van dat geheel regelen opgeven.
De Verhandeling van den Veteraan onzer Letterkunde ,
SCHELTEMA, hebben wij vroeger beoordeeld. Hij is
de Unige der vier geweest , die de Gefchiedenis van
Belgie geheel van die der Republiek heeft willen afzonderen , als had hij een voorgevoel gehad van de op handen zijnde aficheicling. De drie overige Verhandelingen , van welke wij thans verflag moeten geven , zijn
alle voortrelfelijk , doch onderfcheiden zich , onzes inziens , elk door bijzondere verdienften. BEIJERMAN
is vol oorfpronkelijke denkbeelden ; zijn gefchrift (het
kortfle van alien) toont een' man vol geest en fcherpzinnigheid; hij is niet ontbloot van de echte luim en dien
onderhoudenden flij1 , welke ors in hem, zoo hij zelf handen aan 't werk floeg , een' populairen Gefchiedfchrijver
zou doer vinden : maar hij is tevens onvolledig in de
uiteenzetting van zijn plan , vooral ten aanzien van de
SOERBESCH. 1331. NO. r.

18

BEIJERMAN, GROEN, ROIJAAR

n

manier , om de oude Gefchiedenis der onclerfchcidene
Gewcsten te behandelen. GROEN Blunt uit door eenen
klasfifchen 1E11, en door de wijze , waarop hij de oude
Gefchiedenis wenscht behandeld to zien. R o un s
is uitflekencl door de volledigheid en naauwkeurigheid
van zijn plan ; misfchien is hij dit wel te veel; hij verfnippert de Gefchiedenis te zcer in Rubrieken: doch hij
is de ednige der drie welke zich ten ftelligfte tegen de gezamenlijke behandeling van Noord- en Zuid-Nederland
na 1579 verklaart , als ftrildig met de historifehe waarheid , met eene pragrnatiiche behandeling , en met bet
belang der beide gedeelten ; hij is de 6enige , die een
voorgevoel heeft gehad van de fcheiding (bl. 53).
G R O E N en BEIJERMAN fchijncn daarvan hoegenaamd
geen denkbeeld te hebben gekoesterd.
Allen eifchen zij veel , zeer veel van den Historicfchrijver , vooral ROIJAARD S , maar die ook Beene
aanfpraak maakt op eenen post , welke dat Ideaal ten
minfte eenigzins zou moeten verwezenlijken ; ook gevoelt hij zoo zeer de onwaarfchijnlijkheid , dat an perfoon aan alle zijne eifchen zal kunnen volcioen , dat hij
voorflaat , om aan te flellen (behalve den Archivarius
des Rijks) eenen Jaarboekfchrijver voor de nieuwlie
Gefchiedenis, eenen GefchiedfchrFiver des Rijks, (welke
post misfchien nog wel in verfcbeidene , voor de oude
en nieuwe Gefchiedenis , voor de Zuidelilke en Noordelijke Gewesten, zou kunnen worden gefmaldeeld) eenen
Letterkundigen en Kerkelziken Gefchiedfchrijver , en
gewestelige of fledelijke Archivarii , of Gefchiedfchrijvers , die te zamen eene jaarlijkfche bijeenkomst zouden
moeten houden. B E rjE R At A N heeft daaromtrent een
ander ontwerp. Hij wil eenen jaarboekfchrzyver aanftellen , doch den prijs voor de eigenlijke Gefchiedenis ,
de jaarwedde van den waren Historiefchrifver , laten oploopen , en als belooning geven aan hem , die na 12 of
15 jaren de beste geheet uttgewerkte Gefchiedenis der Nederlanden zal hebben geleverd, op de wijze gelijk de
De Jaarboektienjarige prijzen onder NAPOLEON.
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fchrijver (hij, die bet beste plan heeft ingezonden , en
daarvoor met den titel van Gefchiedfchrijver is vereerd)
mag mededingen. Doch hoe, zoo hij nu den prijs niet
ontvangt ? Zal hij dan den twang , een ander de daad
hebben ? Zal hij met den tegenwoordigen Koning van
Sakfen gelijkffaan , dien men ook uit barmhartigheid den
titel van Koning gelaten , doch een' ander' tot zijnen ,
zoo 't beet, Mederegent heeft aangefleld , hoewel deze
alle magt uitfluitend bezit ? Welk eene houding zou dan
die Gefchiedfchrijver in naam tegenover den waren Gefchiedfchrijver hebben , die echter dezen naam niet zou
dragen ? Doch hoe kan den man (zelfs de Jaarboeken
niet medegerekend) het geheele werk doen ? De Heer
BEIJERMAN antwoordt : h!" bepale zich tot de hoofdzaken , die, in elk Gewest , voor de ganfche Nederlandfche Natie van belang zijn ; hij mag vooral bij de latere , onbelangrijke Gefchiedenis van Belga kort zijn ,
en zijn ganfche arbeid kan in 7 of 8 gewone boekdeelen
in 8vo. worden vervat. — De Heer CROEN fchijtit
ook minder zwarigheden te vinden in het bewerken van
den ganfchen arbeid door anen man ; hij ftelt dit zelfs
als vereischte (bl. 168 , 169) ; maar hij dat men
den Gefchiedfchrijver , door raadgevingen , door inlichtingen , door de uitgave van nog ongekende bronnen
door bijllaan van Archiven , te hulp kome. Nogtans
eischt ook hij zoo veel van den Gefchiedfchrijver, (hij
zegt zelf, dat men een' meer dan duizendjarigen leeftild
noodig zou hebben, om de bronnen te lezen) dat bet
ons hoogst bezwaarlijk zou voorkomen , iemand te vinden , die zulk een Ideaal kon bereiken , en wij dus den
raad der Commislie , om geenen Gefchiedfchrijver aan te
flellen , zeer verrcandig vinden , zelfs al maakten de omftandigheden de zaak thans niet volftrekt ondoenlijk.
Wij zullen nu de beide fchetfen der Gefchiedenis van de
Heeren ORDEN en it o IJ AARE' S met elkander vergelijken. — De Heer B E tj ERMAN heeft het overtollig geacht
er eene te geven , waardoor zijn opftel aanmerkelijk korter geworden is, dan dat van een der beide andere SchrijBa
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vers. Na uitftekend te hebben aangetoond , dat het
Werk eene Gefchiedenis moet zijn , (waarbij men dan de
talrijke hulpmiddelen opgeeft , daartoe vereischt , en de
vele bronnen , waaruit geput moet worden) eene algemeene Gefchiedenis der Nederlanden, (de Gefchiedenis
van het Volk , hetwelk de Schrijver als eene Natie befchouwt , [te Namen en Luik dezelfde, als in Vriesland en Holland?] en eene Gefchiedenis voor het Volk, niet
ftroef, afgetrokken en dor geleerd , maar onderhoudend
en populair) gaat de Heer G R O E N over tot de verdeeling in Tijdperken. I. Oude Gefchiedenis tot 1579. Dit
laatfle tijdflip komt ons, als rustpunt tusfchen de oude
en nieuwe Gefchiedenis, minder gelukkig voor. Beter
waren daartoe , volgens WA GEWAAR , de affland van
KAREL V aan FILIPS H geweest , wanneer , met cane
nieuwe Regering, ook eene nieuwe flaatkunde en nieuwe partijen outtlaan , dan een verbond , te midden van het
barnen eens oorlogs, te midden van de krachtigfte werking der wederzijdfche Hoofden (FIL IPS, ORANJE,
PA, RMA, AERSCHOT) gefloten , en waaraan zich ,
hetgeen men te veel uit het cog verliest, ook Braband
en Vlaanderen wel vijf jaren Lang hebben gehouden.
De overgave van rintwerpen in 1585 zou ens dan nog
beter als tijdverdeeling voorkomen ; want toen verloor
de nieuwe Staat het Zuiden geheel , en werd , uit nood
en weigering aller Vorilen om de Regering te aan,vaarden , eene Republiek. Doch gaan wij vender.
Het eertle Tijdperk , door den Schrijver vastgefteld ,
loopt tot op het ontflaan der erfelffke leenen, en wordt
weder in twee Afdeelingen gefplitst , v66r en na de
Volksverhuizing in de vijfde Eeuw. Omtrent de eerfte
Afdeeling is de Schrijver kort ; meer verlangt hij voor
de tweede. Uitgebreid is zijn tweede Tijdperk , tot
op het Huis van Bourgondie. Hier is hij met reden verlegen , daar de Gefchiedenis geene eenheid aanbiedt. Zal men gewest voor gewest afzonderlijk behandelen ? Dit pelt, door de veelvuldige onderlinge betrekkingen , tot eindelooze en vermoeijende herhalingen

OVER NEDERLANDSCHE GESCHIEDENIS.

aanljding. Zal men alles tot an verhaal brengen ?
Dit zal verwarring veroorzaken. Schrander is bet middel ,
door onzen Schrijver uitgedacht tot vermijding van beide
die klippen. Het is , de Gefchiedenis der Gewesten in
onderfcheidene groepen te behandelen , zoo ais van I)
Braband met Limburg, Antwerpen, Mechelen en Luik ;
2) Vlaanderen , 4rtois en Henegouwen (tot 1299); 3)
Holland , Zeeland , Vriesland en Henegouwen (na 1299) ;
4) Utrecht met de onderhoorige Gewesten, Over!ysfel,
Drenthe en Groningerland ; 5) Gelderland met Zit,
phen ; 6) Luxemburg en Namen. Nog altijd, echter,
blijft bij ons de bedenking heerfchen , hoe ook bij deze
waarlijk zeer natuurlijke groepering de herhaling b. v. der
veelvuldige oorlogen tusfchcn Vlaana'eren en Holland ,
tusfchcn Hollan4 en Utrecht kan worden vermeden. De
zaak blijft altijd moeijelijk , en eenheid in Bien Chaos
te brengen eene taak, die ,ons naauwelijks uitvoerbaar
fchijnt.
Deze zwarigheden verdwijnen grootelijks , wann.eer
wil de Nederlanden onder de Bourgondilehe Regering
befchouwen. Hier is dadel,ijk eenheid. De Schrijver wil
twee rustpunten nemen , den dood van MARIA van
Bourgondii , en den affland van KAREL V. Wij-zeiden
reeds , dat dit laatfle ons gelehikt voork p.rani , om de
geheele oude Gefchiedenis te befluitcn. Het mite tijdflip zou , naar ons inzien; gelukkiger kunnen ervangen
warden door den dood van KAREL D e GTOUTEN.
Nu toch wordt de binnenlandfche rust door burgertwisten vervangen , die bijkans onafgebroken tot bet vertrek
van MAXIM1L,IAAN, vijitien jaren lang , voortduren.
Het is de woeling der lang weerhoudene, nu uit den
band gefprongene partifchappen en detnokratifche beginfelen. — OPCIerFILIPS DEN GOEDEN en KAREL
DEN sTO UT EN , daarentegen , heerschte , over 't algemeen , rust binnenslands.
Voor de nieuwe Gefchiedenis (II) wil onze Schrijver
Belgre en de Republiek afzonderlijk hebben behandeld,
doch flechts tijdvak voor tijdvak. Hij fmaldeelt namelijk
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die Gefchiedenis , na eene fraaije inleiding , in drie Tijdperken. Het eerfte , den Spaanfchen Oorlog , fplitst hij
weder in drie Afcleelingen ; voWr , gedurende en na het
Befland. (Hoe zal hij echter in de eerfle buiten de Gefchiedenis van Zuld- Nederland blijven ?) Het tweede
Tijdperk loopt tot den Utrechtfchen Vrede , en omvat
de hevige Oorlogen met Engeland en Frankrryk. Dit is
een zeer gelukkig gekozen tijdperk ; het fplitst zich wcder
natuurlijk in twee Afdeelingen :
de twisten met w
B M II en daardoor gevolgde Stadhouderlooze Regering ; a. de Stadhouderlijke Regering van WILLEM III,
die hij in Hollands grootfle gevaar op zich nam , en de
nog geheel in zijnen geest gevoerde Succesfie-oorlog , die
Hollands oorlogsroem ten top voerde. Het derde Tijdperk bevat eerst de vreedzame tijden der achttiende Eeuw
in twee Afdeelingen , v66r en na den Vrede to Aken , en
dan ten derde de revolutionaire tijden van 1781 tot 1815.
Aan het clot van elke dier Afdeelingen , die ook zeer goed
voor Belgii pasfen, worden dan kortelijk de lotgevallen ook
van dat land vcrmeld , doorgaans (zie bl. 132) tooneel ,
flagtorer en prifs der worJleling van Europa.
Wij gaan thans tot de opgave der verdeeling van de
Verhandeling van Prof. it o IJ AARos over. Ook zijne eifchen aan den Gefchiedfchrijver zijn niet gering. Hij
wil , dat dezelve uit de echte bronnen geput , kritisch
en _pragmatisch , dat zij die van het Yolk zij. Men
verbinde plaatsbefchrijving en de geheele Gefchiedenis
van het overig Europa daarmede. Men verplaatfe zich
telkens in den geest van ieder Tijdperk , en befchouwe
de gebeurtenisfen nit dat oogpunt. Veel komt er aan
op de keuze van Tfdperken. De verdeeling bij Eeuwen ,
bij den dood van groote mannen , bij vredesverdragen
enz. is ongefchikt. Men met die plaatfen , waar het
Volk eene wezenl(Ike verandering ondergaat. Doch
zulke wezenlijke verancieringen laten zich (enkele groote
gebeurtenisfen , b. v. de Hervorming uitgezonderd) niet
bij vaste jaargetallen bepalen; zij zijn het werk van den
tijd. Europa onderging b. v. de grootfle verandering
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door de ontdekking van Amerika (1492), vooral door de
vermindering der geldswaarde ; maar daarom gaf de ontdekking van Amerika nit dacielijk aanleiding tot die
verandering : eerst met de ontdekking der mijnen van
Potoji in 1545 , en der I 1 lexicaanfche mijnwerken van
Guanaxuato in 1556 , begon die vermindering ; door het
verhoogen aller prijzen , zeer merkbaar te worden. En
nogtans was het eerst in het midden der zeventiende
Eeuw,, dat de prijzen eenigzins tot ftaan kwamen , en
bet geld eenen vasten ilandaard verkreeg , viermalen booger dan v6Or de ontdekking. Van wanneer zal men dus
ook de erfelijkheid der groote leenen , van wannecr den invloed van den burger/land , die zoo gewigtige tijdRippen
in de Gefchiedenis van het hedendaagfche Europa, dagteekenen ? — Hoe weinig tijdperken kan men daarenboven
fiellen , die voor alle de Nederlanden van belang zijn
geweest ! Wij kennen er bijkans geene , dan de vereeniging derzelven onder KAREL V, en de verfcheidene kort
op e]kander gevolgde gebeurtenisfen onder rtLi Ps II.
Waarom zou men geene vredesverdragen als tijdperken aannemen De overgang uit eenen oorlogs- tot eenen
vredeftaat is &organs eene gewigtige verandering
men dente aan den Utrechtfchen , aan den Par9feheca
Vrede. Wat fchict er dus , wanneer men dit alles wegneemt , voor den Gefchiedfchrijver over ? De Hoogleeraar
fchijnt met de zaak verlegen geweest te zijn : want hij
zelf komt meermalen op de door hem afgekeurde verdeeling bij Eeuwen terug , (van 500-900 , goo- 1200, in
welke jaren toch niers bijzonders is voorgevallen) en
wij kunnen nict zien , dat zijne overige tijdperken zich
zoo bijzonder van de gewone , in eene fcherpe affneiding naar gewigtigc veranderingen , onderfcheiden. Het
eerfte Tijdperk loopt van de vroegfle tijden tot op
de vestiging der Germaanfche Volken in Europa na
de Volksverhuizing (tot 500.) Het tweedc , tot op de
inlijving in bet Duitfc 12e Rijk. (Lit gelchiedde meermalen,
dock voor het laatst niet in 900, maar in 925.) Het derde
Tijdperk bevat de Gefchiedenis van daar tot op de eerfle
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ontwaking des Yolks , in 1200. Ook dit is niet naauwkeurig. Deze ontwaking dagteekende zich in Holland
later (eigenlijk eerst onder WILLEM II) , in Vlaanderen
en Braband veel vroeget. (Vilvoorden had reeds in
1192 eene keur , welke destijds de maatflaf der volksvrijheid waren.) Het opfchrift des vierden Tijdperks begrijpen wij niet. Naauwe vereeniging tot op de fcheuring
der Nederlanden. Van die naauwe vereeniging was althans in 1200 , en bijkans eene Eeuw daarna , noch
zweem noch fchaduw. Daarentegen is met de vereeniging van Holland en Henegouwen in 1300 juist een
belangrijk tijditip , doordien het bevrijde Volk nu zelf
(tegen Frankrtik in Vlaanderen , tegen Flaanderen in
Holland, tegen de Edelen in Braband) voor z1.7/2e regten begint to firilden. De vereeniging werd eigenlijk
flechts merkbaar in 143o , door de Bourgondifche Heerfchappij; en dit moest n000dzakelijk een hoofdtijdperk zijn.
Het tweede deel, of de nieuwe Gefchiedenis , begint
met 1555, hetgeen wij zeer goedkeuren , door het grondverfchil in den geest des beituurs van K A R EL V en
S II. Deze Gefchiedenis nu fplitst de Schrijver
vooreerst in de Gefchiedenis van Noord- en Zuid-Nederland , en die van het eerfte weder in den Spaanfchen Oorlog
tot den Munflerfchen Vrede in 1648 , als opkomst en vestiging der Republiek, flrid voor godsdienflige en burgerlijke vrijheid ; en 2. het genot en de handhaving
der verkregene vrijheid en bloei der Republiek tot op
1750. Dit laatfte tijciftip is, onzes inziens , weder zeer
willekeurig gekozen. Bloeide de Republiek b. v. meer
in 173o clan in 1778 , toen zoo niet haar handel , althans haar geldelijke rijkdom zekerlijk het toppunt bereikt had, en de 24 fchuldbrieven op Ito pC. flonden?
Of was v66r w ILL E at IV het verval des handels niet
zeer merkbaar , zoociat men op krachtdadige maatregelen
tot herftel dacht? Het derde Tijdperk voert tot opfchrift Val der Republiek. Democratifche en vrilheidsgeest. Ornwentelingen van I748-1814. Het komt ons
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voor , dat dit Tijdperk met 1780 of 1778 moest beginnen.
Immers , wanneer men de kortflondige woelingen van 1748
en 1749 uitzondert , bleef tot die jaren alles in Nederland
tevreden en rustig; en wie kan de inhuldiging van WILLEM
V in 1766, te midden der algemeene geestdrifc, in het tijdperk dier Omwentelingen Kellen ?
Bij de flaatkundige Gefchiedenis verlangt de (teller dezer
fchets nog afzonderlijke Rubrieken voor de Gefchiedenis van

den Regeringsvorm , Wetgeving, Diplomatic , Geldwezen,
Plaatsbefchrijving , Land- en Zeemagt , Krijgsbedrijven ter
Zee en Cefchiedenis der Kolonien, Gefchiedenis van Handel en
Scheepvaart, Handelmaatfchappijen voor de Kolonien, Fabrijken en Geldmiddelen , Visfcherij en Landbouw, Gefchiedenis
van het finis van Oranje ook buiten het Vaderland. Naar
ons begrip mogen fommige dier Rubrieken afzonderlijk
flaan; andere , zoo als Gefchiedenis van den Regeringsvorm,
der Zee en Landmagt en Krijgsbedrijyen , zijn onaffcheidelijk met de ftaatkundige Gefchiedenis verbonden. Daarenboven worden aan de Gefchiedenis van de Godsdienst en der
Letteren en befchaving nog bijzondere Afdeelingen toegewijd.
Het tweede Bock bevat de nieuwe Gefchiedenis der ZuidNederlandfche Gewesten. Hierover is de Schrijver zeer kort.
De nieuwfle Gefchiedenis, federc 1814, of het Koningrijk
der Nederlanden, wil hij aan het Nagellacht overlaten , en
daarcoe nu flechts .Taarboeken verzamelen, op den boven
vermelden voec. — Eenige kleinigheden , door ons aangeteekend, zoo als (op bl. 81) dat Nederland reeds v6Or 1200
deel aau het Hanzeverbond zou gehad hebben, hetwelk anderhalve Eeuw later eersc ontflond , en dat Engeland (zoo
als bl. 97 gezegd worth) eene algemeene Monarchij zou
hebben zoeken te vestigen, zijn gewis flechts bij vergisfing
aan den kundigen Schrijver ontfnapt , en voorlang door hem.
zelven opgeinerkt.
Ziedaar hetgeen wij van deze onderfcheidene Verbandelingen
meenden te moeten zeggen. Zekerlijk hebben zij reeds eene
beoordeeling door veel bevoegder Regters ondergaan , dan
wij zijn. Ook dozen hebben niets omtrent hare becrekke.
lijke waarde beflist. Alle hebben veel, zeer veel goeds , en
wij mogen ons Land geluk wenfchen met het bezit van
zulke Historiekenners , waarvan de een de Gefchiedenis des
Vaderlands thans te Deventer op de Doorluchtige School
onderwijst , de ander zijne talenten in de hoogere kringen
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der Diplornatie zal kunnen ten won fpreiden , en de derde,
als Hoogleeraar der Kerkelijke Gerchiedenis , ook veel nut kan
doen door ontdekkingen voor die van ons Vaderland in 't bijzonder,, waartoe het door hem met den Leydfchen Hoogleeraar KIST aangelegde Arthief zulk eene fchoone gelegenheid biedt. — Do aangebodene planners zullen thans
wel geheel vervallen , na de fcheiding der beide deelen des
Rijks , en nu de ondervinding ons geleerd heeft, dat de
Walen zoo wel , als de Brabanders en Viansingen , van het
Oud-Nederlandfche karakter geheel verbasterd , en met het
Franfche Revolutie-gif doortrokken zijn. Met dat alles blijven deze Itukken nog altijd gedenkteekenen van de vlijt en
de kunde der Schrijvers , van het hooge ldeaal, hetwelk men
zich thans in Nederland van een' Gefchiedfchriiver vormt ,
en van zuiveren , levendigen of zelfs klasfileben
Separation de la Hollande et de la Belgique. 22 Oct. 1830.
Par M. LE COMTE G. K. VAN HOGENDORP. Amiter.
dam, chez Diederichs Freres. 1830. 8vo. f

75.

De Schutterijen. 18 Oct. 183o. In gr. 8vo.'
f: 15 c.
Het Krediet. 29 Oct. 1830. In gr. 8vo.
f : -15 C.
De Prins van Oranje.
gr. Svc,. f. : - 15 C.
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Hage, bij A.
De Yrede. 3 Nov. 1830. In gr. 8vo. f:• 6o. Kloots.

De Honing.

8 Nov. 1830. In gr. 8vo.

f :-3o.
Wederlegging van het Stelfel van den Heere GRAVE G. K.
VAN HOGENDORP, onarent de Belgifche aangelegenheden. Door Mr S. P. LIPMAN, Advokaat to Aidierdam.
Te Anifierdam, bij A. Zweefaardt en J. Guykens. 1830. In
gr. svo. f 6o.
De Vrede. Door denz lfden. Te Ainflerdam, b dezelfden.
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iedaar eene reeks van belangrijke fchriften en tegenfchrif
ten omtrent die aangelegenheden , welke thans ieders hoofd en
hart bezig houden , zoo wel om het gewigt der zaak op zichzelve, als wegens de dierbare betrekkingen van velen , wier
leven daarbij op her fpel flaat. De naam van den edelen
Staatsman , die zich in 1813 aan het hoofd van den heiligen
opfland tegen den Corficaanfchen tiran en zijne Franfche trawanten plaatfle, is reeds eene aanbeveling ook voor het
geringfte , dat uit zijne pen vloeit. Elk dezer ftukjes afzonderlijk te beoordeelen , achten wij echter te minder noodzakelijk , omdat zij alle flechts anen geest ademen en te zamen een goed geheel uitmaken. De Graaf is bekend wegens
zijne echt liberate begrippen omtrent den Koophandel , en de
vrijheid , die deszelfs levensbeginfel uitmaakt. Hij heeft
daarvoor in de Staten-Generaal federt 1817 met mannenmoed
gefireden , en is eindelijk flechts van de kampplaats getreden , Coen hij zag , dat alle zijne pogingen nutteloos waren ,
en Belgiel invloed Loch zegevierde. Van zulk eenen Man zou
men eenen Loon van verbittering en afkeer tegen Belgie
mogen verwachten , dien hetzelve in zoo ruime mate verdient.
Doch niets minder dan dat ! De Graaf fomt de zoogenaamde
grieven der Belgiers in het lange en breede op (Separation,
p. 8-41) volgens den tekst van het Adres der Stadsregering van Bergen i; Henegouwen aan den Koning, verzeld van
eenen vergoelijkenden Commentarius, voornamelijk om aan te
toonen , dat vele , zoo niet de meeste dier grieven even zoo
wel op Noord- als op Zuid-Nederland toepasfelijk zijn. Doch,
indien dit waar zij , indien de Hollanders even zoo wel als
de Belgen reden hebben tot klagen over die punten , welke
zoo breedfprakig worden opgegeven , waarom klagen zij dan
niet , of ten minfte tiler dan met befcheidenheid ? Ligt hier
niet het onderfcheid in het Volkskarakter? En is het dus
wel waar, hetgeen de Graaf beweert , dat de griever; zelve
de oorzaak van het misnoegen en oproer der Belgen zijn, en
dat NB. noch aan Jakobijnen en de Franfche Revolutie , noch
aan Jezuiten, noch aan Intriganten , maar aan de hooge belastingen dat fchandelijk oproer moet worden toegefchreven. Maar de
Heer Graaf is zekerlijk nog niet zeer lang geleden in Brusfel,
misfchien ook wel in Gent geweest , en heeft daar kunnen
zien , dat ieder met ruimte zijn brood lion vt-..rdienen; dat de
bloei van Belgie, dit begunftigde troetelkind der Regering ,
alle denkbeeld te boven ging. Waarachtig! de werkzame
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klasfen waren niet tot het ^?iterfie gebragt (pousfees
bout); zij waren Diet zonder brood; de bela,tingen, in Belgie
zoo onevenredig ligt bij Holland, waren niet ondragelij k, gelijk
door den Heer VAN HOGENDORP op dene bladzijde gevonden wordt. (Separ. p. 30.) Wij durven bet zeggen, dit
is eene lastering tegen de liberaalile, en vooral omtrent Belgie
hang, hang liberale Regering. Neen 1 het is juist bet cegen.
deel. Brooddronkenheid, baldadigheid, gevoed door priester.
list, haat tegen Holland, zucht om de Franfchen na te apen,
en bet verfpreiden der fchandelijkite leugentaal, ten gevolge
eener teugellooze drnkpers, het gevolg, dier liberale beginfelen, welke- de Graaf zoo zeer voorftaat, — ziedaar de
oorzaken der Brabandfche Omwenteling! Indien de Belgen in
Augustus 1830 tot het uiterfle gebragt waren en hanger leden , dan flierven de getrouwe Hollanders , wier welvaart uit
Leyden en Amfierdam naar Verviers , Cent en Antwerpen ver_
buisd was, gewis van gebrek. Maar, zoo zijn de gevolgen
des ftelfels! Het finantietlelfel, het Amortifatiefyndicaat, de
accijnfen bevallen den Ed. Graaf niet ; en daarom moest nu
onder dezelven het Volk , ook in Belgie, van gebrek vergaan !
Doch deze misvatting is zoo in het oog loopend, dat wij
daarover geen woord meer zullen verliezen.
Het plan des Graven is dan wel eene fcheiding , (want
anders kunnen zijne milde handelbeginfelen , cegen welke
Belgic zich hardnekkig verzet , niet in werking komen) maar
flechts gedeeltelijk. Op 3 October, wen Henegouwen, Namen en de beide Vlaanderen reeds afgevallen waren, dacht
de Graaf nog aan de gemeenfchap van het Departetnent van
Oorlog, Marine, Bunenlandfche Taken en de Nationale
Schuld. Ook later hecht hij nog, in meer dan edn zijner
ftukjes , aan bet denkbeeld van gemeenfchap der Ko/onidn,
tan den Woe' , van Antwerpens handel door Hollandfche kn_
pitafen, en de berchern»tig der Belgifche koopvaardifchepen
door de Hollandfche zeemagt. Waarlijk ! wij Hollanders
zouden wel dood goed zijn, om, na den moord onzer braven
te Antwerpen , die verraders nog ten koste van Antlierdam
en Rotterdam te h fchermen! Maar dit is het niet ones.
ECM'. gelijke 'Regering, onder hetzelfde .Staatsopperhoofd,
of althans onder hetzelfde Stamhuis ; ziedaar bet groote
punt, waarop de Graaf terugkbmt. Ilij wil , dat de Prins
van Oranje , liefst als Onderkoning, of, Zoo dit niet gaan
ken , els ofzonderlijk Forst , over Belgie zal regeren. De
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itappen, daarroe door den Prins gedaan, zoekt de Schrijver,
in bet flukje: De Prins van Oranje , te regtvaardigen, ja
als hoogst prijzenswaardig, als eene onvvardeerbare dienst,
aan Holland , aan Belgie, aan Europa betoond, hetwelk daardoor tegen een' algerneeren Oorlog gewaarborgd worth, te
doen voorkomen. Wij erkennen , dat wij die zaak uit een
minder gulag daglicht befchouwen. Niet alsof wij den
Prins , zoo geareng als fommigen, willen veroordeelen. Gui
en openhartig van aard, niec verdacht op de arikken , hem
door helfche Raadslieden als eenen DE CELLES, LE HON
en DE Bit ouc It art e, gegeven, die men hem , hoogst onvoorzigrig , ter zijde geaeld had , onderteekende hij eerie
Proclawatie , zekerlijk door eenen van die Verraders gefteld,
welke hem hadden diets gemaakt, dat Belgie en zelfs het
Provifionele Befluur hem daarop dadelijk zouden toevallen.
Doch de uitdrukkingen van dot flak, het plaatfen aan her hoofd
eener beweging, tegen zijnen doorluchtigen Vader gerigt, en
gekenmerkt door plundering, brandtlichting, moord en verraad
onzer getronwe krijgslieden , — dit was iets, hetwelk Been
Hollander anders dan met het finartelijkfte gevoel kola aan.
fchouwen. Dat dit ook juist het doel dier aan alle zedelijkheid geheel vreernde volksleiders was, — om den Prins
bij de Hollanders gehaat, bij de Belgen veracht te maken
is, naar 't ons voorkomt, duidelijk; en wij vreezen, dat
deze ACHITOPHELS hun oogmerk maar al te wel hebben
bereikt. Fan toen af, wij weten het door ooggetuigen, van
toen of eerst begon de woeling te Antwerpen. Dat de Prins
ook meet naar de Belgif.che kroon verlangde, dan zij waard
was , fchijnt ons ontegenzeggelijk. Deze waarde is toch, het
karakter van dit verraderlijke, domme, onhandelbare Volk in
't oog gehouden, weinig meer, dan die hunner Effecten zou
zijn , wanneer deze eenmaal op onze Beurs wierden verban.
deld , — niet veel boven nul.
Het ergfle nogtans , war in deze boekjes voorkomt, is een
gezegde in de Separation , (p 31) in de onderaelling , dat
de Prins Onderkoning van Belgie wierd: Alors lei Beiges ob-

tiendraient un Chef, qui posfede leur confiance. Les .Hollanders
le recevraient plus tard, 'avec toutes les habitudes,d'un Co y
Die moet de Prins dus in de-vernmtcoJliu .
fchool van DE POTTER, DE STASSART en DE CELLES
leeren Welk een afgrijfelijk denkbeeld I Neen , bij God!
een Vorst , die thans in Belgie,, dat is, in de Hel, kwatn
regeren, atm volftrekt ongefchikt worden, om immer in
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Holland den fchepter te zwaaijen , even zoo min als een
goedaardig Hollandsch Vorst deze geesten des afgronds heeft
kunnen befturen1 Het bloed , door de verraders te Brusfel, te Antwerpen, te Bergen en elders vergoten , heeft eerie
ondoorwaadbare klove tusfchen hen en ons gevestigd! Men
verdeele hen tusfchen Pruisfen en Frankrijk, of geve hen
geheel aan bet eerfte; het Huis van Oranje is te edel
voor zulke booswichten ! De -Leerily , zegt WITHUYS to
regt , de Leeuw verfmnadt de Tijgerbruid ! — Ook zal de Vorst,
wie hij zij , die de Belgen volgens hunne tegenwoordige beginfelen moet regeren , een ftrooman zijn , nog meer dan de
arme LOUIS PHILIPPE!
Over 't geheel kunnen wij niet begrijpen , dat de verftandige en edeldenkende VAN HOGENDORP met die armhar.
Lige ftaatkundige theories; zoo hoog loopt , gelijk de ministe.
ride verantwoordelijkheid de regt/lreekfche verkiezingen en
dergelijke , (waarom niet ook de Jury?) wier ongenoegzaamheid ter bevordering van menfchelijk geluk nu toch wet
zonneklaar gebleken is. Of waren diezelfde theories; niet de
leus van de Franfche Conflitutia , van 1795 tot het herfmoltene Charter van 1830 toe ? En wat hebben de Volken
daarmede gewonnen ?
For forms of Government let fools contest :
Whate' lr is best administer'd, is best.
zeide p o p z v66r honderd jaren ; maar men heeft hem
niet geloofd , en alle die proefnemingen zijn het menschdom op flroomen bloeds te ftaan gekomen. Waarom zouden wij dan ook nu onze Grondwet weder veranderen ?
Och ! al dat veranderen en verhaspelen brengt geen hell
aan. Frankrijk is waarlijk thans niet gelukkiger , dan
veleir vier maanden , omdat men het de vertooning eener
teregtftelling van Ministers voor het Hof der Pairs zal
geven Daarmede zullen de fondfen geen centime rijzen
maar wel eenige percenten dalen. Moeten wij bier in
ons vreedzame , rustige land ook de ftormen en dronkemanspartijen der Parlementsverkiezingen hebben ? Zullen wij daarmede betere Vertegenwoordigers bekomen , dan een VAN
ALPHEN, HONKER CURTIUS, BIJLEVELD, COLLOT
D' ESCURY, KEMPER, LUZAC, VAN NES, GOCKINGA,

en, wien wij onder de eerften hadden moeten noemen , dan
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den waardigen Graaf zelven , die alien door indirecte benoemingen , dat is, niet door den grooten hoop , maar door
deskundigen aangefte1d zijn ? — IVIaar , zegt de Graaf, in
1814 was het demokratifthe beginfel ten fpot geworden , —
het cegenwoordige geflacht is vrijheidlievender. 0! gave
God, dat de edele geest van 1814 het gebeele thans levende
geflacht wear bezielde !
Hetgeen, waarop de Graaf VAN IlOGENDORP voornamelijk aandringt, — de ftenige affcheiding , en herneming van
onzen ouden tire! van Vereenigde Nederlanden , — is een
punt, waarin Z, Exc. met den Heer LIPMAN overeenkomt;
maar dit, benevens vrijen handel, dien TIOGENDORP ook
in de nieu we Groncl wet wil brengen , en een' wensch , om
een' fpoedigen Vrede te bewerken , is ook genoegzaam het
eenige. Anders loopen de gevoelens en verlangens dezer
beide bekwame Mannen verbazend uiteen , gelijk men reeds
nit den cite/ van r, I PM AN ' S eerfte geichrift: IFederlegging
enz., kan opmaken. Reeds vroeger had die ftaatkundige
Regtsgeleerde het yrij algemeene volksgevoelen van de noodzakelijkheid eener fpoedige 'ieele affcheiding in krachtige dingtaal voorgefleld; hij verheft thans zijne item weder, om tegen
v A N HOGENDOKP de noodzakelijkheid te beweren, dat
het Huis van Oranje toch van alle pogingen afzie , om
eene kroon aan te nemen , die het flechts nit handen van
oproerlingen, tot zijne eigene vernedering, en tot fchade der
getrouwe Noordelijke gewesten , zou kunnen ontvangen.
Vooral hindert het den Schrijver,, geheel met het belang des
Hollandfch.en handels doordrongen , dat de Graaf de muitende
Belgen , na al het gebeurde , nog dee l genootfchap aan de
Hollandfche Kolonia wil gunnen. Maar men zou den Heere
PM A N grootelijks onregt doen , indien men dacht, dat
flechts bekrompene handeljaloezij hem bezielde. Verre van
daar. Niet alleen houdt hij, naar ons inzien , veel beter de
eer van ons Vorflelijk Huis (eene eer, die Nederland voor
een zijner kostbaarfte kleinooden houdt) in het oog , dan
de Graaf; maar hij fchijnt ons toe, ook veel menschkundiger te redeneren, wanneer hij betoogt, dat noch de eer,
noch de herinnering eener Conflitutionele Regering , noch
Godsdienst, noch liefde en dankbaarheid , noch vrees , noch
eeden in flaat zijn , een' edelaardigen , maar Hollandfchen en
Protestantfchen Vorftenftam met een diep verbasterd geflacht
te verbinden , dat of niets gelooft , of blindelings aan den
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leiband der Priesters loopt , en bij hetwelk de verheffing b.
v. van den Prins van Oranje tot Koning (I) van Bekiellechts
dienen zou, om Hem, na een' tijdlang met verdriet en
fmaad bedekt te zijn, op dezelfde wijs te behandelen, als
thans zijn' eerbiedwaardigen Vader gefchiedt. Neen , regt
zoo, waardige LIPMAN! geene banden meer tusfchen braafheid en trouw en ongeregtigheid en verraad! Maar dan,
wanneer wij deze zedelijke drangredenen op den voorgrond
gezec hebben, dan mogen wij ook wel ftaat- en handelkundige beweegredenen raadplegen. De Kolonien behooren zoo
onbecwisthaar aan Holland , dat de volksleiders in Belgie dit
zelve fchijnen te erkennen. Maar is Belgie flier een voormuur voor ons? Zou het dit onder de Regering van een'
Prins uit ons regerend Huis p ier kunnen worden ? Zoo
weinig , zegt L t Pm A N, dat het veeleer eene vijnndeiijke
fchepping van Frankrijk tegen Europa mag heeten (bl. 97).
Dat de vroegere Nederlandfche Staatslieden de Roomfcke
Nederlanden als eene Barriere befchouwden , is zeer
waar ; doch , gelijk onze Schrijver te regt opmerkt ,
geenszins onder dezelfde Regering met onze Repub/ielc.
Dit is zoo zeker , dat , toen onze Staat , ten tijde
van HEINSIUS, FAGEL en SLINGELANDT, (de fchitterendfle tijd voor onze landmagt) Belgie met Hollandsch
geld en Hollandsch bloed had veroverd , en daardoor zijne
Nationale fchuld had verdubbeld, die Staat dat wingewest
nogtans , in plaats van her te behouden aan Oostenrijk afilond, na een militair bezit van negen jaren. Belgie een
bolwerk ! Zoo HOGENDORP ' S oncwerp doorging, de
Prins aan het roer fond, en in Frankrijk een andere NAPOLEON optiond , zouden wij dan gerust kunnen zijn op
zulk eenen voormuur? (131. 30, 31.) Voor Europa behoeven wij niets te doen noch te 1ijden. Dit heeft onze worfeling , ons dringend gevaar, even als de aanfchouwers in een
Treurfpel, op een' afiland roerloos aangezien: chaos, nu wij
met geweld gefcheiden zijn, zou men ous weder aan zulk
een onnatuurlijk aanhangfel willen vastbinden? .... Nook!
Wij kunnen ons niet warhouden, het for van dit belangrijke gefchrifc mede te deelen:
Wij hebben de fchei,
ding tier verlangd, om de Belgen re believen; niet,
Y1
, out aan Braband zijne welvaarc te hergeven ; niet, out
, de onteerde Belgifche kroon aan eenige Dynastic , die
dezelve verlangen mogt , te vcrzekeren; niet, om den
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„ Vrede van Europa te bekrachtigen ; niet, om bij een
„ muitziek y olk de rust te herfiellen ; niet, om eenen ont„ zagwekkenden voormuur ter onzer verdediging tegen I,rank„ rijk te bezitten. Europa is onze voormuur tegen Frank„
een zwakke voormuur in de tegenwoorclige flaatkun„ de , maar die fterk kan worden door de noodzakelijkheid. Bel„ gig, minder rijk , minder regtvaardig , minder verwijderd ,
is voor ons gevaarlijker zelfs dan Frankrijk. Frankrijk
„ kan ons nimmer aanvallen , zonder Europa te bedreigen.
„ Belgie , daarentegen , zou eenmaal , aangevoerd door den„ zelfden Vorst , aan welken men thans het Beftuur wil op„ dragen, ons Vaderland kunnen veroveren , [wij zouden
), liever zeggen , bij Belgie inlijven] onder de algemeene toe„ juiching van geheel Europa.”
Maar LIPMAN ' S tweede finkje : De Prede , is van nog
veel hoogere waarde. Mogt hetzelve de aandacht van onze
Staatslieden en Ministers mogt het die van Z. M. den Kop ing zelv' , aan wien het opgedragen is , trekken Het is
een zeer krachtig becoog , dat het aan onze Regering flaat,
ons buiten eenen algemeenen Oorlog te guiten, door zoo dra
mogelijk zelve eene billijke fehikking met de opflandelingen
te waken ; hunne onafhankelijkheid , die toch eene daadzaak
geworden is, en die wij door het fcorcen van ons edeist
bloed niet kunnen beletten , te erkennen; daardoor de fcheiding , zoo zeer door ons zelve gewenscht , zoo volledig als
mogelijk te bewerkftelligen; vrede , en, bij een' algemeenen
oorlog , de onfchatbare onzijdigheid te verwerven ; ons krediet
te herftellen , en , vrij van de voor ons drukkende , ten behoeve
van Belgie gemaakte bepalingen , te kunnen handeldrijven. Dit is
zekerlijk een plan , zoo hoogst voordeelig , en tevens zoo een
voudig, dat wij volfcrekt niet begrijpen , waarom men zulks
niet reeds Aid& eene maand gevolgd is, hetzij door onmiddellijke onderhandelingen met de muitelingen, hetzij (indien de waardigheid van her Opperhoofd van den Staat dit
niet toeliet) door aanbod van afftand te Londen, alwaar
zulks misfehien de groote toerustingen aan alle zijden zou
hebben kunnen voorkomen. Maar de Nationale fchuld ? L i PMAN that daaromtrent een zeer billijk plan voor, hetwelk
zelfs bij de Belgen , hoe onregtvaardig en aanmatigend ook ,
ingang moet vinden ; om namelijk de fchuld van v681. 1815
geheel ten taste van Holland te laten , met uitzondering der
Belgifche fchuld vddr dat tijdftip. De fchuld , voor her Ko-
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ningryk der Nederlanden gemaakt , wordt in twee gelijke
deelen gefplitst , die voor rekening van Holland en Belgil;
komen ; waarvan echter worden afgetrokken de gemaakte
fchulden voor de Belgifcbe Vestingen en voor de Hollandfche
Kolonie'n. Voor het Belgifche gedeelte wordt een rentegevend papier opgemaakt , doch zonder waarborg van Holland.
Voorts worden de oude grenzen herfteld (van v6Or t 8 t 4) , zonder ons met Luxemburg, een gedeelte van het Duitfche Rijk ,
te bemoeijen , en de vrijheid der Schelde herfteld. ;it laatfte , hoezeer mist voordeelig voor onzen koophandel , kan in
den tegenwoordigen toeftand van Europa niet anders. (Wij
zouden echter daarom niettemin te Vlisfingen of te Breskens
een' matigen tol , gelijk den Zoqichen, kunnen leggen , waardoor de. toekomende bloei van Antwerpen , indien hij immer
weder plaats had , nog dienstbaar aan onze geldmiddelen
kon warden.)
Ziedaar hetgeen I. I p as AN, en wij durven zeggen verreweg
bet groottle gedeelte der Natie met hem, verlangt. Een
wapenfinand • daarentegen baat ons niets ; hij confolideert
flechcs Belgie en benadeelt ons, zonder eene duurzame kracht..
infpanning , die vrij noodeloos is , wanneer wij hetzelfde
doel door een' fpoedigen Vrede kunnen bereiken , en daarbij
de doodelijke kans van deelgenootfchap in eenen algemeenen
Oorlog ontvvijken , die daarom vooral te noodlottiger zijn
zou , omdat Engeland, beet op onzen buit, zich bij F'rankrijk
fchijnt te zullen voegen. Wat moet er dan van onzen Zee..
handel , van onze Kolonien worden ? Groote God! welke
onheilen , en hoe ligt , door minder flijfhoofdigheid van fainmige Staatslieden , te voorkomen t limners , door fiellig van
Belgig of te zien , (eene kleine opoffering, daar men Holland
op het fpel zou moeten zetten, om het te herwinnen) ontneemt men aan Engeland en Frankrijk elk voorwendfel tegen
ons , en aan Rusland en Pruisfen elken grond , om ons een
land, hetgeen ons walgt, op te dringen. De (pestle van Lisxeniburg worth dan zonder ons afgehandeld. (Het fhat toch
even zoo min tot Holland in een onaffcheidelijk verband , als
Hanover met Engelands) Vrede, volksgeluk en rust herleven. De Vrijwilligers keeren tot hunne betrekkingen weder.
En onze brave Koning , hoezeer beperkt in getal van onderdanen , vindt daarvoor eene ruime belooning in hunne liefde;
de herinnering aan hunne opofferingen zat de gedachtenis aan
het verraad en de trouweloosheid der Belgen verzoeten ,
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de avond van zijn Leven , tiler meer gefchokt door de botfm.
gen tusfchen twee in alles tegenfcrijdige Volken , door de
flormen eener Vergadering, waar beide die Volken hunne Vertegenwoordigers vonden, door de noodzakelijkheid van beide
beurtelings ongenoegen te geven , zal kalm en gerust zijn.
Welk een vooruitzigc, door edn' vastberadenen, afdoenden en
krachtdadigen tnaatregel te bereiken! Zal dit ons deel zijn?
Helaas! tvij vreezen het tegendeel. De afkeuring van het
daartoe fcrekkende voorftel der edele Volksvertegenwoordigers
VAN A LPHEN c. f. in de Staten-Generaal belooft ons wei.
nig goeds. Maar voor rekening der zuiken , die de Rege.
ring tot zwakke en halve maatregelen raden, blijven dan
ook alle de onheilen, die nit eenen verlengden , noodeloo.
zen toeftand van oorlog voortvloeijen

De 1Vatie. 15 NOY. 1830. Door G. R. GRAVE VAN ROGEN•
D o RP. s Hage , bij A. Kloots. In gr. 8 o. f - 5o.
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gefchriften van den
1\11Ta de beoordeelingen derzijnenvorige
Tegenfchriiver ontvingen wij

Graaf

VAN OOGENDORP

dit fcukje, waarin Z. Exc. met den Heer LIPMAN Vrij wet
overeenfcemt. Hij pleit nu ook voor volftrekte fcheiding;
niet , omdat hij de fcheiding onder edn Hoofd op zichzelve
niet als raadzaam en voordeelig acht; niet, omdat hij door
vele voorbeelden uit de Vaderlandfche en tilt de nieuwfte
Gefchiedenis dezelve niet zou kunnen aandringen; maar om.
dat de omftandigheden ten aanzien van Belgie thans z66 ver.
anderd zijn , dat dezelve niet meer te pas komt. Ook ten
aanzien der vuorwaarden van affcheiding komen de beide
Schrijvers thans tamelijk overeen. De Graaf VAN nooE No o R verlangt, dat wij onze vredesvoorwaarden aan de
Belgen zullen opgeven; en deze moeten beftaan in de ver.
efening van alle uitflaande taken en het deelen der publieke
fchuld. Wij hebben daartoe onderpanden in onze handen;
het kasteel van Antwerpen , en de micicielen tot blokkering der
Belgifche havens en fluffing der Schelde. (Wij nemen echter
de vrijheid, in bedenking te geven, of deze laatfte, na
's Konings befluit tot opheffing der blokkade behoudens de
goede trouw , nog volgehouden kan tvorden. De eer van
ons Gouvernement gnat ons boven alles, en wij zouden hetCa
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zeive niet gaarne , met eenigen fchijn van reden, door de

Belgen voor perfide hooren uitkrijten. Sophismen doen bier
niets af; men moet de klare letter der woorden raadpIegen,
en dan heet opheffing der blokkade ook opening van de monden
der Schelde. Wanneer b. v. Engeland de Elve blokkeerde ,
en daarna de blokkade ophief, zou het dan kunnen zeggen:
De fchepen mogen te Stade, dat mij toebehoort , maar
niet te Hamburg binnenloopen"? Ook flaatkundig is het
t7
ongeraden , Belgie tot wanhoop te brengen, zoodat het zich
eindelijk in de armen van Frankrijk wierp ; want liever zal
het dit, bij de tegenwoordig heerfchende razernij , doen, en
daardoor een' algemeenen Oorlog ontfteken, dan tot den Koning- terugkeeren, hetgeen ons Ministerie door dien gevaarlijken maatregel fchijnt te bedoelen. Op den dour kan de
Schelde toch niet gefloten blijven. Doch dit in 't voorbijgaan.)
Maar de Graaf dringt niet minder fterk en levendig, dan in
zijne vorige gefchrifcen, op vier ftukken aan , die hij in de
nieuwe of gewijzigde Grondwet van het Rijk der Vereenigde
Nederlanden wil geplaatst hebben ; ministeridle verantwoorde-

kkheid , regt/lreekfche verkiezingen, publiciteit der financiin ,
en vrijen handel. Wij voor ons gelooven nog altijd, dat

de vestiging van het Rijk of den Staat der Vereenigde Nederlanden , door eene fpoedige en onbewimpelde bekendmaking
van deszelfs befcaan , op den voet van 3o Mei 181+, aan
geheel Europa, en gaven affcand van Belgie, behoudens de
fchuldvorderingen, eene allerdringendfte behoefte des tijds,
en de eerfte flap tot vrede is. Is bet zucht , om Belgie te
behouden, of fchroomvallige vrees voor de Mogendheden
die ons , in den tegenwoordigen ftaat van zaken, Belgie
waarlijk niet zullen opdringen, welke die zoo noodzakelijke
verklaring tot nu toe heeft teruggehouden Daarentegen zien
wij in de veranderingen, door eene gewijzigde Grondwet te
weeg te brengen , nog altijd zoo veel hell , aithans zoo veel
dringende behoefte niet , dat wij ons daarmede Mans reeds
zouden moeten bezig houden , uitgezonderd de vestiging
van vrijen handel door eene flaatswet , die de terugkeering
van het verbodsflelfel onmogelijk maakt. Vestigen wij eerst
onzen Staat door den Frede ; dat zal waarlijk het krediet
meer doen rijzen , dan het tot Rand brengen van ftaatkun.
dige theorien , waarmede wij ons , des floods naderhand kun.
nen bezig houden.
De Graaf denkt, dat het nageflacht , zoo bier als in Bel
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ga, anisfchien nog wel van het wenfchelijke der vereeniging der
Nederlanden onder den Hoofd zal overtuigd worden, en dat het
er dan nog toe komen zal; — de eeuwige uitJluitingen toch binden
de Natien niet nadat het uitfluitende geflacht dood en begraven is. (Ook het levende weet zich foms daarvan te ontflaan ; men denke aan het Eeuwig Edikt ! ) Nogtans twijfelen
wij zeer , of Belga , na door NAPOLEON ' S dwangroede , vergeleken met Koning WILLEM ' S vaderlijk befluur, nog niet
van de eerfle afkeerig geworden , nog niet met het laatfte
verzoend te zijn , wet immer bekeerd, wet immer voor het
befluur van een' Onroomfchen Vorst vatbaar zal worden.
Doch wat doer er zulks toe ? De volfirckte fcheiding is eenmaal met de daad claar ; mogt zij toch fpoedig regtens worden uitgefproken!

De Jood. Een zedekundig Tafereel uit het begin der vijf‘iende Eeuw. Naar het Hoogduitsch van c. S P I N D L E R.
In III Deekn. Te !Haarlem, bf); de Erven F. Bohn. 1829.
In gr. 8vo. 1217 Bl. f ro- 30.
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nlangs gaven wij verflag van den Jezult des bek•vamen

SP INDLERS. Hier vindeu wij een tafereel van geheel ver-

fchillenden aard. Her verplaatst ons niet in de achttiende ,
maar in de vijftiende Eeuw, fchildert zeer treffend en naar
waarhe:d , in den echten train van WALTER SCOTT , de
zeden en het burgerlijk leven van dien tijd (der Kerkverga.
dering van Conflantz in 1415) der trotfche weelderige en
hebzucht;ge Geestelijitheid , des roofgierigen en diep zedeloozen Adels , en van den opkomenden , reeds binden de muren der Steden zeer magtigen , maar buiten dezelve aan callooze knevelarijen en afperfingen blootgeftelden Burger-.
Rand. Bovenal echter vinden wij bier die Natie gefchilderd ,
wellte , als een onweérlegbaar bewijs der Godsregering , en
als een onderpand der voorfpellingen , nu reeds bijna achttien Eeuwen tang door alle werelddeelen rondzwerft , en
toch onvermengd blijft van alle andere Volken. Zoo er
immer een volksitam beftond , die, volgens alle menfche.
iijke berekeningen , in de Middeleeuwen zou hebben
moeten vernietigd worden , dan was het de Joodfche. Hoe
dikwijls Eland hij niet bloot aan de woede der Kruisvaarders , der Flagellanten en van andere dweepers 1 En toch
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hield hij zich altijd , als door hoogere beicherming , flaande , om tot een blijvend gedenkteeken te arekken van dat
't welk zich van denzeiven , als van een garden
vat , bediend bad , om de hoogfle kostbaarheid — de kennis aan den anen God — te bes,varen , en naderhand op
Aarde te verfpreiden. Het kan dos niet onbelangrijk zijn ,
dit Volk — den leermeester en naderhand het voorwerp van
den woesten haat der Christenheid — in de tijden van des.
zelfs grootlie verdrukking — v661. de Hervorming te
doen kennen. Het boek beet de food; maar de citel : de
.Toden , zou ons voorkomen beter gekozen te zijn. Hier
toch vindt men rill leden dier ; den grijzen , bonderdjarigen JOCI1A r , een .rood van het echte ras , fterk , ja tot
dweeperij toe, aan zijne Godsdienst gehecht , en de Christenon hartelijk hatende , maar daarbij niet oneerlijk, een liefhebbend vader en grootvader , — zijnen zoon BEN
Av ID , een weinig flow, maar anders braaf , eerlijk , gemoe.
delijk en zelfs geen vijand der Christenen , een vader, met
hartstogtelijke liefde voor zijn kind bezield , — zijne dochter EsTHER, een Model van fchoonheid , veraand en edel.
aardigheid , — zijnen zoon , den dubbelen Renegaat AsclIER,
een man, wien wij ten minfle met diepe verachting be.
fchouwen — en eindelijk een monfler alter rnonfters , den
affchnwelijlten KODICK, wiens grnweldaden alle denkbeeld
te boven gaan. Zoo is het : in alle volksaammen zijn goeden en kwaden. — De karakters zijn gedeeltelijk gevolgd
naar WALTER SCOTT ' S Ivanhoe, in navolging y en wien wij
bier ook zuik een roofflot der Middeleeuwen eenen vet.
drukcen en geredden food en eenen edelen Christen zien ;
hoewel BEN DAVID beret is dan ISAAC, en Es THER daarentegen de grootheid van ziel van REEEKKA nog op verre na
tier bezit. Slechts de Ridderlijke Roovers komen in beide
Romans zeer overeen. Doch anders loopt de Gefchiedenis
zeer uiteen , en is veel meer afgewisfeld. Er komt hier
inderdaad zulk eene verfcheidenheid , wij zouden bijkans
zeggen , opeenfcapeling van zonderlinge lotgevallen en fituatiën voor, dat wij daarvan geene fc'nets zullen geven , Bens.
deels om de nieuwsgierigheid der Lezeren niet vooruic te
loopen en vooraf te bevredigen , anderdeels omdat ons verRag daardoor of te gerekt , of door ineengedrongenheid duister zou zijn. Dit kunnen wij met ruimte zeggen , dat de
lee&lust van den beginne of niet alleen worth gaande ge.
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houden, maar zeifs hoe langer hoe ineer verievendigd, ca
men, de ontknooping genaderd zijnde, het bock niet meer
nit de handen kan leggen. Nograns moeten wij even rondborftig verklaren, dat die ontknooping, wat de vrouwelijke hoofdperfoon betreft, ons geenszins c.voldaan heeft,
en Naar karakter , onzes inziens, benadeelt. Wij willen echter dezelve niet mededeelen, om den Lezer,,,de verrasfing
niet te benemen. Behalve hetgeen Eszn ER. betreft, is het
floc des verhaals hoogsr belangrijk en voldoende. Men zal
in dit work treffende tooneelen van de woestheid der Middeleeuwen en de toen beerfchende wreedheid ontmoeten ;
eene woestheid, die wij dachten door algemeene befchaving, welwiilendheid en den b eter gekenden geest des Christendoms verbannen te zijn. Doch bet jaar 183o heeft ons
uit dien zoeten droom doen ontwaken, en van eene zamenzwering der Godloochenaars en vrienden der Regeringloosheid door geheel Europa overtuigd, die reeds de treurigfte
vruchten gedragen heeft, en , bij langer zegepraal , ons tot
de Middeleeuwen zal terugbrengen , met dat onderfcheid in
hear voordeel, dat deze nog aan God en de Eeuwigheid geloofden , hetgeen de omwentelaars van 183o niet doen.
De eigenlijke held van het fruk is, in fpijt van den titel , geen .Toad ; het is de zoon van een' Frankforter Burger en Raadsheer, tot den geestelijken fiend beftemd maar
daarvan afkeerig, en even zoo uitftekend door alle gaven
van ligchaam, verfland en hart, als zijne zuster, eene fiere
Schoone, tot de diepfle laagte van fnoodheid vervallen is,
en naauwelijks in duivelfche boosheid voor den Jood z oD I c it wijkt. Het komt ons over 't algemeen voor, dat de
karakters in dit boek met te donkere verwen gefchetst zijn ,
en te weinig door waarlijk edele menfchen worden afgewisfeld. Behalve den held, DAGOBERT, vinden wij wel
eenige middelkarakters, die men niet fiellig kwaad kan noemen; maar tegen eenen z o rot c eene WALRADE, en
het geheele nest der tot Roovers gewordene Ridders, v
HOORNBERG,EPPENSTEIN, BECHTRAM, den Italiaanfthen Abt, van Duitfthen oorfprong, enz. hebben wij geene
rest goede karakters, dan DAGOBERT en BEN DAVID.
Daar het Concilie van Confla;ttz bier voorkomt, kan men
wel niet nalaten , ook met een woord van ri us s te fpreken,
doch flechts in 't voorbijgaan , en zonder zijn treurig lot
te vennelden. Behaive 1ietgeen op den. Kerkvorgadering
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voorvalt , de vlugt van Paus JOHANNES XXIII, door huip
van FREDERIK van Oostenrijk , en diens daarop gevolgde
Rijksban, zijn er weinig historifche daadzaken in het
boek ; maar het bezit daarom niettemin eene menigte getrouwe zedefchilderingen nit die tijden , en is zoodanig met
tusfchenverhalen (die echter met den hoofddraad des verhaals wel zamenhangen) doorweven, dat men veel oplettendheid behoeft , om in zoo veel rijkdom niet te verwarren.
Deze Roman is, wat de vertaling betreft, in uitflekend
goede handen gevallen. De Vertaler is blijkbaar geen gewone broeder van dat gild , maar een kundig man, die niet
alleen de motto's boven de HoofdIlukken van zijn origineel
dikwerf veranderd heeft in verzen of proza van onze Hollandféhe Schrijvers , en zich aan geene Gerrnanismen fchuldig
maakt , maar ook nergens in zijnen ftijl het Duitfche oorfpronkelijke verraadt. Mogten z66 a g e werken van fmaak
overgebragt worden 1 Doch dit zal wel een vrome wensch
blijven.
\Vij kunnen ons niet onthouden , den Lezer in eene kleine proeve te doen zi(n dat wij niet te veel gezegd hebben.
Het leidt ons in tot de woning der Joden, en fchetst hunne
zeden en denkwijze'
Het was Vrijdag -avond , en het Jodenkwartier te
Frankfort , dat Ensfchen den Mein en de Domkerk gelegen was, lag in dikke dnisternis bedolven. Stilte en
eenzaamheid heerschten in de naauwe en kronkelende Itraten van dit gedeeize der ftad, hctwelk , nog ten tijde
van Keizer LODEWIJK van Beijeren , van praatzieke lsraelieten plagt te wemelen. Maar bet lot van dit yolk was
ook , federt den dood van dien Vorst, geweldig veranderd,
Aan de grootfle verdrukking , en nu en dan aan eene opzettelijke flagting blootgefteld, waren de Joden , op weinige geflachten na , uit Frankfort verdwenen. Doze overgeblevenen huisden nog in hunne vervallene voorvaderlijke woningen , terwiji de overige huizen van het Jodenkwartier langzamerhand door de allerarmae Christen - ingezetenen van
Frankfort bezel warn, die het doen en laten van hunne
naburen met naijverige en begeerige blikken beloerden. De
Joden moesten dan ook allerhande listen te baat nemen, om
hunne thaes weder toenemende welvaart voor het oog
hunner armoedige benijders , zoo veel mogelijk , te verbergen. Daarom lieten zij hunne woningen uitwendig vervallen ; daarom flopen zij heeds in eene verfletene kleeding en
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met den voddenzaa op den rug rond ; daarom lieten zij aan
de weinige Christenen , die zich in hunne huizen waagden ,
flechts hun Inorfig en hoogst armoedig benedenvertrek zien ;
daarom eincielijk floten zij op Sabbath hunne venfterluiken
en huisdeuren ten zorgvuldigfle , opdat de glans der lichten
en de reuk der feestgeregten van buiten Hier bemerkbaar
zoude ziin , en cen' fchijn van weivarendheid verraden, die
voor hen gevaarlijk kon worden. — Zoo waren ook thans
op den feestelijken avond hunne deuren en venflers digt toegcgrendeld. Het huis van den outiflen onder hen, van DANT In BEN 30CHAI, - die wegens zijne hooge jaren , menigvuldige rampen en daardoor verkregene wijsheid in den
geheelen omtrek eerie bijzondere achting genoot , — maakte
geene uitzondering. Het zag er van buiten even fomber en
zwart uit , als alle overigen ; niaar, zoodra men een' langen
donkeren gang ten einde was gegaan , en een' even donkeren
wenteltrap had beklommen , kwam men in ea achrergebouw,,
waarin de Sabbath in verborgene pracht werd gevierd. De
huifelijke tempel beftond in een langwerpig vertrek , welks
muren met tapijten en boat gekleurd fnijwerk veruierd waren. 1 en fraai gebloemd tapijt bedekte het grootfte gedeelte van den vlocr. Aan den zolder hing de zevenarmige
lamp, en daaronder Ilona eerie ronde tafel, waarop eerst
een rood wollen kleed en dan een fervet van bet Iijnfte linnen lag uirgerpreid Drie zilveren, rijk gedrevene bekers ,
op een blad van hetzelfde !reran! , flonden op de tafel , terwijl nit eerie nis in den muur het zilveren waschbekken fchitterde , wantbii fneetiwwitte linnen doeken gereed lager. In
een' hoek ontwaarde men eerie andere tafel , die de feestgeregten en de blinkende wijnkruik droeg. De achtergrond
der kamer werd door eerie foort van fopha ingenomen , die
met gemakkelijke zijclen kusfens bedekt yeas, en waarop ,
op dit oogenblik , de kleindochter van den hnisheer, de beminnelijke E S THER, rustte , die alle meisjes van den geheelen Rhiin- en Mein - ftroorn in fchoonheid overtrof. Een
prachtig kleed , op de Oosterfche wijze vervaardigd , bedekte hare bekoorlijke geftalte. Hare vingeren , waaraan vele
kostbare ringen fchitterden , fpeelden met een fnoer gekleurde glazen kralen , die zij gedachteloos been en weder liet
glijden : het ecnig fpeelgoed , dat op den Sabbath geoorloofd was. Zij luisterde optnerkzaam naar haren grootvader,

42

C. SPINDLER

die , in eenen fraai gevoerden pels gehuld, en met een zwart
fluweelen kapje op de fneeuwwitce 'men, aan hare voeten
Lat. Wie den ouden man daar had zien zitten, met zijne
door den last der jaren nedergebukce geftalte — zijnen Iangen baard, die tot over den gordel viel wie de levendige
gebaren aanfchouwd had , waarmede hij den firoom zijner
redenen vergezelde — zoude hem voor den Tijd zelven hebben kunnen houden, die aan vrouw Venus fprookjes vertelt
van lang verloopene dagen. Het was ook inderdaad bet
verledene, dat de lippen des grijsaards in beweging bragt.
Iiij had reeds eene reeks van honderd jaren op aarde doorgebragt, en het waren honderd jeer bittere jaren geweest.
Was het dan wonder, dat de, door zoo veel lijden beproefde, oude veel te verhalen wist van al , wat hem op zijnen
levensweg ontmoet was ? Immers , terwijl een vrolijk jaar
als een vlugtige morgendroom voorbijfnelt, en naauwelijks
eenig fpoor in het geheugen achterlaat, kruipen de droevige
dagen, als zoo vele eeuwen, daarheen, en geven hem, die
ze heeft door te' ftaan , dubbel tijd, om de afgronden , die
hem aangapen, onuitwischbaar diep in zijn geheugen te
chukker]. De grijze j oc HAI was dan ook gewoon , zoodra
de dag der ruste was aangebroken , den fchat zijner ondervinding voor zoon en kleindochter te openen , en hen met
bet treurige verhaal van de lotgevallen zijns y olks bezig te
houden. Ditmaal echter hoorde de bekoorlijke ESTHER.
hem alleen aan , vermits "mar varier, tot aller bevreemding,
nog niet van zijne handelsreize teruggekomen was. Over
het geheel fcheen op dezen avond een ongelnkkig toeval de
vastgeflelde orde des huizes in de war te brengen, want ook
de dienstknecht was weggebleven. Zijne plaats achter de
kagchel werd door G EERTR ul, eene Christenmeid, die bet
ongeluk had Rom te zijn, vervuld. Zij kampte daar geeuwend met den flaap , en kwam nu en dan voor den dag,
cm de verduisterde lampenpitten te fnuiten.
,De oude j o C H AI was aan het eind van zijn verhaal gekomen. „ Neen ," zeide hij, met eene door aandoening
verflikte item , „ het ligt buiten 's menfchen magt, zulke
gruweien te vergeten, als ik beleefd heb. De vrome Rabbi
Sim EON, mijn wijze leermeester, fprak tot mij , op zijn
fterfbed, van waar hij nog in vrede tot zijne vaderen verzameld werd: jonge knaap , nog Leven wij in gulden
boeijen. Wij hebben eenen nieester , eenen geftrengen mees-
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ter; maar hij is regtvaardig, en glint ons de fchaduw van
de paimboomen zijner wet. Doch er zal een tijd komen
van zware beproeving en rampen, dat er wee zal geroepen
worden over Israel! Zorg dan, dat de regrvaardigen in het
Paradijs niet de oogen van u afwenden ! Blijf dan vasthouden can tie boeken der vaderen, can de wet, onmiddellijk
gekomen van Hem, wiens naam ik niet uitfpreek! En hebt
gij de bitten! vrucht van die tijden geproefd, meng dan dikwijls den alfem uwer herinnering in de fpijze uwer kinderen
en kindskinderen, opdat zij niet ophouden den Almagtigen
re fmeeken, dat Hij eindelijk zijne gelofte vervulle, en den
vurig veriangden Mesfias zencie!" Ach, de Profetie van den
vromen Rabbi is vervuld geworden: wij hebben de bittere
vrucht der tijden geproefd , maar nog immer blijven zij weg ,
de heerlijke jaren , die komen zullen in het gevolg van den

Mesfias!"

Aan snijne Land- en Stadgenooten. Door JACOB WILLEM
VAN DEN BIESEN. ihnlierdam, 9 NOY. 1830. In gr.
8vo. 31 81.
ij hebben deze, wat den flijl betreft, welgeflelde verantwoording met die onpartijdigheid trachten te lezen, welke
eenen Recenfent betaamt. Wij hebben plaats noch lust, om
ons te dezen tot bijzonderheden in te laten; zijn met den
Heer VAN DEN BIESEN zoo goed als onbekend; verian.
gen geene partij v66r of tegen denzelven te trekken; maar
zullen alleen, met korte woorden, den indruk pogen weder
te geven, dien de lezing van dit boeksken op ons heeft
achtergelaten. Die indruk nu is voor hem niet geheel ongunflig geweest; en, daar zoo vele handen zwaar op hem
zijn gevallen, veroorloven wij ons deze vragen: Is tie
wijze, wearop men hem over het zoo veel geruchts makend
artikel in bet Handelsblad , dat zich fleeds door een' goeden geest onderfcheidde, heeft aangerand, voor de regtbank der humaniteit te verdedigen? Is het wegdringen van
Amfiels beurs te regtvaardigen , terwijl men op dezelve een
aantal anderen duldt, die wel aan ergere vergrijpen fchuldig
ftlan? Is de daarop gevolgde perfoonlijke mishandeling te
verfchoonen , of zelfs te vergoelijken, zoo tang althans het
booze doel niet gebleken zij? Is het bewezen, dat geen
verkort eigenbelang bij de aanvallers zelve ten grond van
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hun ijveren lag ? Zouden zij niet veelligt geheel anders geoordeeld en gehandeld hebben , bijaldien eenig artikel , waar of onwaar, dat belang guntlig ware geweest ? Heeft het beruchte en
inderdaad hoogst onberaden opgenomen artikel werkelijk zoo
veel kwaads geflicht ? En , eindelijk , is niet vceleer het tegendeel gebleken , en alzoo bevestigd geworden , hetgeen vtiN
DEN BIESEN, bl. 7 en 8 , te regt en waarlijk welfprekend zegt :
„ Maar die berigten , zegt men, waren ontinoedigend ; en
„ juist werden zij medegedeeld op den avond , toen des an„ deren ochtends een aanzienlijk gedeelte van onze gewapende burgerfchaar zich in de nabijbeid van den vijand
„ moest gaan begeven ! Dit denkbeeld waarlijk, hoe wel„ meenend ook mogelijk bij moeders en zusters opgerezen ,
moot al een zeer zonderling begrip van het Hollandsch ka• rakter ten grondflag hebben. Hoe ! onze fiere jongelingen
„ zouden geenen moed hebben anders dan bij eenen
gen Hand van zaken! het hart zoude bun wegzinken bij
het eerfie minguntlig courantenbcrigt! Zoo verguize men
• toch het oud-Nederlandfche heldenhart niet. Neen , onze
„ gewapenden ontveinzen het zich geenszins , dat zij eenen
„ vijand gaan ontmoeten ; zij weten , dat het hunne roeping
„ niet is , flechts eenen vlugtenden vijand van uit de verte
„ na te trekken , maar eenen dreigenden vijand weerltand te
„ bieden , pal re ftaan zoo hij de oud-Nederlandfche grens
„ mogt genaken , hem te verpletteren waar hij die mogt
„ overfchrijden , hem naar zijn muiterland terug te jagen
• indien hij reeds mogt zijn voorgedrongen , en alsdan den
boon , het oud-Nederlandsch grondgebied aangedaan , of te
wasfchen in zijn bloed. Gloeijende van verontwaardiging
„ over de fnoode vertreding van bet landsvader/ijk dezag
„ des geliefden Konings , hakes onze dapperen naar de ge„ legenheid om den euvelmoed van het hoog en laag gefpuis to tuchtigen , de om wraak roepende fchimmen van
„ zoo vele verraderlijk gemoorde broederen te verzoenen ,
• de zoo ftnadelijk gehoonde volkseer te handhaven , en zich
de waardige nazaten te betoonen van een in veel banger
tijden nog door leeuwenmoed en volharding zegevierend
„ gebleven , nooit voiprezen voorgellachc. Is hun door de
• raadsbefluiten van eene ondoorgrondelijke ftaatkunde , of
wel misfchien van eene niet minder ons begrip te boven
• gaande grootmoedigheid , de vervulling ontzegd van het
• verlangen om de boos wichten aan te tasten in hunne ei-
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„ gene woonfreden , die moordholen heiaas voor onze brave
„ krijgsknechten ; met blakenden ijver althans fpoeden zij
„ zich naar hunne befternming aan de oud-Nederlandfche
grenzen , en zij zullen met verhoogde geestdrift den vijand
„ te gem oet fnellen , indien zij mogten vernernen , dat hij
„ zich hadde onderwonden hun den weg tot den ftrijd te
ZOO denken zij , wien Hollandsch bloed door
„ bekorten.
„ de aderen vloeit ," enz.

Cedcnkfchriften van Don JUAN VAN IIALEN, Chef van den
Staf van eene der Diviliën van het Leger van MINA in
1822 en 1823. I1 Deelen. Met de Portretten van den
Schrijver en den Rusfifchen Generaal JERMOLOW. Te
Dordrecht, bij J. de Vos en Comp. 1828, 29. In gr. 8vo.
657
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A N U ALEN heeft zich doen kennen , vooral te Brusfel,
van zulken kant , dat ,men hem aigeineen verachten moet.
De beide Deelen , die thans voor ons liggen , fchenen eerst
medelijden in te boezemen met een' man , die in het eerfle
Deel het verhaal levert zijner gevangenfchap bij de Zap&
litie van Spanje in 1817 en 1818 , en van zijne ontvlugting;
en in bet tweede , van zijnen veldtogt naar den Caucafus in
1819 en 1820 , en zijne terugkeering in Spanje in 1821.
Het heeft voor ons gevoel lets pijniijks, een' man , die wezeniijke belangflelling had ingeboezemd, als fnood ondankbaar te leeren kennen. Bij het ontdekken der valschheid
vraagt men niet naar het blanketfel , waarachter de fnoodaard zich zoo lang fchuil hield. Daarom zeggen wij van
dit werk des mans niet meer , en maken ons van dit gefchrift kortelijk af. Zijne gevangenneming te Mons en de
vrijftelling aldaar kunnen misfchien nog belangilelling wekken voor deze Gedenkfchriften. Doch wie met daden liegt ,
doet dit nog gemakkelijker met svoorden. Men vergeve ons
deze beknoptheid. Het werk van eenen Duivel te beoordeelen , is niet van onzen fmaak. Slechts den flaal voeren
wij aan, Hde D. bl. 9, Jo: „ Het gewoon verblijf van den
„ Koning (van Pruisfen), dat zich in niets van de , hetzelve omringende , hotels onderfcheidt , is gelegen in de
„ groote firaat , die naar de fchoone wandelplaats , Linden
• genaamd, geleidt. Hij leeft aldaar als een eenvoudig bur, ger en zonder de minfle praal. Twee fchildwachten , aan
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den hoofdingang geplaatst , maken zijne geheele bewaking
„ nit. Als hij uitgaat , hetzij te voet , te paard , of in het
„ rijtuig , volgt hem flechts een enkele lakkei , en het zou
„ moeijelijk zijn, hem van elk ander burger te onderfdheiden." En nu nog hec volgende : (Men bedenke vooral,
dal de kameleon, dit fchrijvende , in Brusfel zich beyond!)
„

Edel vertrouwen van een' Vorst, die zich slimmer beter
„ bewaakt vindt, dan door de liefde van zip; yolk, en welk
„ voorbeeld wij dagelijks zien vernieuwd IN HET GASTVRIJE
" NEDERLAND, WAAR ZOO VELE BANNELINGEN EENE SCHUIL.

Uit dankbaarheid (welke echt Oudfpaansch is) heefc hij in het laatst van September 183o te
Brusfel de hoofdrol gefpeeld. Is het dan wonder, dat Beene der
" pLAATS VONDEN. "

partijen, welke hij heeft gediend , (en deze zijn nog al in
het meervoudige getal te noemen) ooit met hem is tevreden
geweest?
Nieuwsgierigheid naar de lotgevallen van den booswicht,
voor zoo verre de Uitgevers niet reeds fchadeloos zijn ge..
field, zal hun thans veelligt nog te 'lade komen. Het zij zoo!

Parabelen van Dr. F. A. KRUMMACHER. Naar den boatlien Druk uit het Hoogduitsch vertaald. Te ihnflerdam,
bij J. C. van Kesteren. 1830. In 121E0. VIII en 191 bl.
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eeds in het jaar 1805 is bij c. A. T II 1E M E te Zutphen , de vercaling eener verzameling van Parabels door
in onze taal in het licht verfchenen. Toen
reeds verwierven deze vernuftige , zinnebeeldige , meestal
zedelijke voorflellen , bij derzelver aankondiging in verfcheidene vaderlandfche tijdfcbriften , eene atlezins verdiende aanprijzende beoordeeling. Het onnavolghare , aan E R u AI ACHER in dit naive y ak eigen , heeft hem, binnen en bui.
ten zijn vaderland , zoodanigen roem verworven , dat het
niet noodig is _ , zijn werk breedvoerig te beoordeelen.
Doorgaans vinden wij hier bevallige voortbrengfelen van
eene levendige verbeelciing , van een fijn vernuft en een gevoelig hart. Uit de aankondiging van de vroegere vercaling
nemen wij over , hetgeen de Schrijver in hec voorberigc
zegt, aangaande den oorfprong van deze zijne Parabelen :
„ De meesten zijn vruchten en ingevingen van een oogen.
ICRUMMACHER
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blik. Een blik op een' bloeijenden rozeftruik , of op het
avondrood geworpen , een , bier of daar genoten , klein
„ genoegen , het nagenot van een, in vertrouwde vriend.
doorgebragt, nor, het dankbare herdenken aan een
• chap
f
• goed bock, een fpel met een kind , of ergens eene ande• re kleinigheid , deden deze fpelen van den inwendigen
mensch ontflaan , welke ik niet wel misfen kan , en die
• ik nu ook mijnen vrienden mededeel." — Daar wij de
verzameling, bij THIEME uitgekomen , thans niet bij de
hand hebben , we ten wij niet , in hoe ver wij in het thans
aangekondigde al of niet eenig gedeelte van het reeds vroeger in onze taal overgebragte ontvangen. In het voorberigt
hadden wij met regt hieromtrent eenige mededeeling mogen
verwachten; maar nit hetzelve blijkt niet, in hoe ver bet
aan den tegenwoordigen uicgever bekend is , dat er reeds
eene vroegere verzameling van Parabels door KAU m
CHER in onze taal beftond , dan of wij bier voor de eerfte
maal eerie vertaling ontvangen van des Schrijvers lateren arbeid. Hier en daar vonden wij nog al eene onnaauwkeurig.
beid in de vertaling; onder anderen field voor nod, en de
opfchriften der 48 en ofte Parabelen: Uri's trouw , De
droorn , voor : De trouw , Uri's droorn. Tot eene proef van
den inhoud ftrekke de volgende:
" DE GRIJSAARD EN DE JONGELING.
„ Ceron, een tachtigjarig grijsaard, zat voor de deur van
zijn landelijk huis, en vervrolijkte zich in den liefelijken
herfstmorgen. Zijne oogen waren nu eens op de blaauwe
bergen in de verte, van welker kruinen de nevels als offerwolken omhoog flegen , dan weder op de vrolijke kleinkinderen , die voor hem fpeelden, gevestigd.
„ Toen trod een jongeling nit de flad tot den grijsaard ,
en fpralt met hem. A1s hij nu het getal zijner jaren nit zij.
nen mond hoorde, verwonderde hij zich , dat hij er voor
zijne hooge jaren nog zoo frisch en gezond uitzag. Daarop
vraagde hij aan den grijsaard, wat hij toch gedaan had , oat
op het laatst zijns levees nog zoo fterk en opgeruimd to zijn„
Hierop antwoordde Geron: Mijn zoon , het is , als
ieder ander goed , eene gave , die van boven komt, en op
welke wij ons niet moeten verhoovaardigen. Evenwel kunnen wij hier op aarde er ook jets aan toebrengen, om ze to
ontvangen." Na het uicen dezer woorden flond de grijs-
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aard op, en bragt den vreemdeling in den boomgaard , en
toonde hem de hooge , heerlijke boomen vol kostelijke vruchten, wier aanblik het hart verheugde. Daarop fprak de
grijsaard: „ Verwondert gij u daarover ook, dat ik thans de
vruchten dezer boomen geniet ? Zie mijn zoon , deze
plantte ik in mijne jeugd. Hier hebt gij het geheim van mijnen blijden, genoegelijken ouderdom."
, Maar de jongeling wenkte den grijsaard; want hij verftond zijne woorden , en nam ze ter harte."

Nederlandsch Krijgslied en Marschlied, door G. v AN REYN
en j. VAN HARDERWIJK, rt z. nor de zaak des Vaderlands uitgegeren , enz. Te Rotterdam, bij Menfing en van
Westreenen. 183o, f : -6o.

Aileen de titels of te fchrijven van al de ftukken van den
dag, door vaderlands- en menfchenmin in het licht gezonden , kostce ligt een' halven dag! Eer intusfchen alien,
die uit dit loffelijk beginfel werkzaam zijn ; maar hooger eer
nog hun , wier letter- of dichtvruchren , in het afgetrokkene
berchouwc1, letter- of dichtkundige verdienfle bezitten! Onder het getal der laatften mogen wij met ruimte de boven
aangekondigde verzen tellen. Aan het laatfte der twee zouden wij , voor den zang, den palm toewijzen. De Componist heeft zich den Dichteren waardig betoond. Gezamen
lijk mogen ook deze bijdragen haar dubbel doel bereiken!
Het lieve Vaderland heeft beide — moedberoon en onder{land — zoo dringend noodig. Meer mogen wij , naar ons
beflek , van dezeive niet zeggen.

Door A. HA.
Tijdkorter in ledige oogenblikken, voor 1831
ZELHOFF. XIXde Jaargang. Te Groningen bit A. Hazelhoff. f
25.
Dit laarboekje blijfc zichzelve zoo gelijk , dat het fchier
noodeloos is, er lets meer of anders van te zeggen , dan dat
bet weer op nieuw verkrijgbaar is. Het is en blijft een
boeksken, dat in zijnen bepaalden kring wezenlijk nut !tan
doen. Het doorloope dan dien kring ongeftoord , en bevordere overal zielevrede dien geen oorlog of bange tijden ons
kunnen ontrooven! De geringe prijs kan het vertier niet
dan gunftig zijn.

BOEKBESCHOUWING.
Godsdienflige Befchouwingen van den Mensch , in
Leerredenen , door 1. PRINS, Predikant te Amflerdam. Te ./Imlierdam , bij W. Brave , Jun. 183o.
In gr, 81,6. XIV en 231 bl. f 2-40.
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et ken uzelven der Ouden list geheel in de menfchelijke natuur , en zonder inachtneming van dezen gewigtigen Itelregel worth er van den mensch niets , zelfs
niet bij bet hezit van het Evangelic. Dit maakt het
onderwerp , in deze Leerredenen behandeld , allerbelangrijkst. Daarom had dan ook PRINS niet noodig ,
zich over de uitgave van deze Leerredenen te ontthhuldigen.
Hoofdzakelijk zal de inhoud dezer Leerredenen opgegeven worden , waardoor de Lezer in {hat zal worden
geileld , om te oordeelen ook over de voortreffelijke
wijze , op welke de bekwame man dit gewigtig onderwerp behandeld heeft.
I. Over 's menfchen nietigheid. Tekst , Gen. III:
19 b . A. De mensch wordt befchouwd in zijne nietigheid bij zijne geboorte , ontwikkeling , afhankelijkheid
in alles van anderen , kleine krachten , beperkte vermogens , geringen invloed , en wederkeering tot flof.
B. Die befchouwing van 's menfchen nietigheid roept
tot ootmoed , tot dankbaarheid , tot vertrouwen.
11. Over 's menfchen voortrefe19'kheid. Tekst , Pfalm
CXXXIX: 14. Dit wordt aangewezen , door ontwikkeling der volgende punten : De mensch is een heerlijk
gevormd , een redelijk , een gevoelig , een zedelijk en
een onflerfelzik wezen. Ter toepasfing maakt de Redenaar gepast gebruik van het laatfle gedeelte der tekstwoorden : Ook weet het mijne ziele zeer wel ! Gevoel
van dankbaarheid moet het gevolg zijn van deze befchouwing, en die dankbaarheid moet men vooral beBOEKBESCII. 1831. NO. 2•
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toonen , door achting te hebben voor ziehzelven en
voor anderen.
III. Over 's menfchen bejiemming. Tekst , K A T T H.
V: 48. In deze Leerrede wordt de vraag behandeld ,
waartoe de mensch is. A. Naar de uitfpraak des Heilands wordt aangetoond , welke de bettemming van den
mensch is. De tekst wijst , ook naar ons gevoelen, de
volkomenheid in liefde aan, zoo als God die aan boozen en goeden gelijkelijk betoont. Maar juist dit bewijst de ongefchiktheid van den tekst. Hetgeen PRINS
H. 55-58 zegt , heeft ons van het tegendeel niet overtuigd. B. %Vordt bewezen, (hetgeen JEZUS gezegd
heeft, behoeft dit nog nader bewijs ?) dat het doel van
God en onze beftemming is , aan Hem (in liefde , ook
jegens boozen ?) gelijkvormig te zijn. De fchepping van
den mensch en diens aanleg ftrekken ten bewijze , en
elke openbaring van God bevestigt het. Hier worden
de openbaringen doorgeloopen , uit het aartsvaderlijk
tijdperk , onder MOZES, J O H A N N E S den Dooper ,
jEZ u s , de Zposselen. C. wordt op de voortreffelijkheld van die beilemming opmerkzaam gemaakt , als verheven , als edel , als zalig. D.- volgt eene opwekking ,
om te fireven naar het beantwoorden aan die beftemming. Bij het kiezen van een' anderen tekst zou de
behandeling in deze Leerrede anders en beter geweest
zijn. De vierde moest ook voorafgegaan zijn. Dit komt
ons althans zoo voor. Doch daarover willen wij nu niets
meer zeggen.
IV. Over 's menfchen verbastering. Tekst , Rom.
III: 23. Hetzij wij het oog vestigen op de Heidenen ,
hetzij op de joden , hetzij op de Christenen , wij zullen bij alien het bewijs aantreffen van 's menfchen verbastering , die ons alien roem bij God doet misfen. Deze befchouwing verdeelt dus deze Leerrede in drie deelen. Ten flotte worden ter toepasfing achteraangevoegd
de vier volgende aanmerkingen : 1 0. De verbastering van
het menschdom is te algemeen , dan dat zij niet aan Une
algemeene oorzaak zou toegefchreven warden. 2°. Zij
is te duidelijk zigtbaar,, dan dat zij kan tegengefproken
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worden. Deze aanmerking moest dunkt ons , vooraan
ilaan. 3°. Zij is te groot , dan dat zij niet door ons.
opregt zou betreurd worden. Zij is te rampzalig ,
dan dat zij ons niet zou doen uitzien naar herftelling.
Als deze Leerrede in de derde plaats voorkwam , kon
in de vierde plaats de heritelling van den mensch behandeld zijn , en dan liep alles meer ordelijk af. Doch de
mensch , als onderwerp van befchouwing , is zoo gemakkelijk niet, als men zich wet voorfielt. Daarom
zullen wij nu verdere aanmerkingen op de hier voorkomende orde (taken.
V. Over Gods belangfielling in den mensch , niettegenflaande deszelfs verbasterirg. Tekst , J o. III: 17.
Die belangfielling van God blijkt, I. uit de zending van
Zijnen Zoon op de wereld ; IL uit het oogmerk dier
zending. Beide deze ftukken worden door den tekst
zelven aan de hand gegeven. Ter toepasfing : Wij
moeten dankbaar zijn , dat God zoo veel belang (telt in
onze behoudenis. Die dankbaarheid betoone men, door
den weg in te ilaan , dien J E z u s ter behoudenis aanwijst.
VI. De mensch bier op aarde deefgenoot van Go&
vaderlijke liefde in Christus. Tekst, i J o. III: r , aa.
Wederom ftrekt bier de tekst tot leiddraad van behandeling. I. Ziet , hoe groote liefde ons de Fader gegeven heeft , dat wij kinderen Gods genaamd zouden
worden. Deze woorden wijzen ons aan , 1 0. dat God
ons door Zijnen Zoon tot onze oorfpronkelijke beftemming wil terugbrengen ; 2°. dat God ons plaatfen wit
in de zaligfie betrekking tot Hem , en 3°. ons verheffen tot den hoogilen rang , waartoe een fchepfel geraken kan. Het xceAsZo-Orzi bij JOANNES duidt , gelooven
wij, aan , het voeren van den naatn: KINDEREN GODS ,
als bewijs van Gods groote liefde. H. De woorden
Geliefden1 NU zip; w!"/ kinderen Gods, doen de hooge
waarde van dit voorregt daarom zoo voortreffelijk nitkomen , omdat het hier op aarde reeds genoten wordt.
Dit blijkt , als men let , to. op het voorregt zelve ,
2°. op deze onvolmaakte werel d , 3°. als genoten ender
D 2
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alle ornflandigheden van dit leven , 40 . als grond van
verwachting. III. De oorzaak , waarom er zoo velen
zijn , die in dit voorregt weinig belang Ilellen , wordt
aangewezen , naar aanleiding van de tekstwoorden :
Daarom kola ons de wereld niet , omdat z9 Hem niet
kent. Dit dient tevens ter toepasfing.
VII. Over het geluk, dat den mensch na di: leven,
door Chrisrus , wacht. Tekst, i j 0. III: 2a. I. Het
toekomend geluk van den Christen wordt voorgefteld:
w9 zullen Hem gel 9k z9n; II. de zekerheid daarvan
wordt aangewezen : want w9 zullen Hem zien, gel9k
1.19 is ; III. het tijdflip wordt opgegeven , wanneer dit
zoo zijn en blijven zal: als
zal geopenbaard z9n.
VIII. Over den invloed , dien de gedachte: Ik ben
ook een mensch, op ons behoort uit te oefenen. Tekst,
Hand. X: 26b. I. De aanwijzing , wat er opgefloten ligt
in dat denkbeeld : Ik ben zelf ook een mensch , geeft
gefchikte aanleiding aan den El edenaar , om beknoptelijk
hier te herhalen, wat hij in de zeven voorafgaande Leerredenen aangaande den mensch had opgemerkt. II. Doet
hij den invloed kennen, dien dit denkbeeld op ons beftaan en gedrag behoort uit te oefenen. Het moet opleiden tot dankbaarheid jegens God , gepaard met ootmoed. Het moet onzen lust en ijver opwekken, om
aan onze beflemming te beantwoorden , en daarvan in
alle betrekkingen bew9zen te geven.
IX. Over Jezus Christus , den voln2aaktflen mensch.
Tekst , I T I M 5c. I. Worth het een en ander herinnerd , gefchikt om den mensch j Ezus CHRIST us
te leeren kennen in zijne voortreffelijkheid. II. Worden eenige algemeene opmerkingen medegedeeld , door
welke de volmaaktheid van 's Heilands menfchelijke natuur duidelijker uitkomt : I°. Hetgeen jEzus was, was
Hij niet ten halve , maar geheel. 2 0. Het was JEZUS
natuurlijk eigen , zoo te zijn als Hij was. 30. Hetgeen
jEz us was, was Hij altijd. 4 0. Hetgeen jEz u s
was, is Hij nog. 5 0 . Hetgeen JEZUS was en is, zal
Hij niet alleen blijven tot in eeuwigheid , maar die vol-
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maaktheid zal eindeloos toenemen. III. Wordt aangewezen de invloed van deze befchouwingen op ons beflaan
en gedrag. De mensch JEZUS CHRISTUS behoort
onze roem te zijn. t o . Hij is die Leeraar,, die niet
faalt; a o . die Middelaar,, die niet te kort fchiet in de
behartiging onzer wezenlijke belangen ; 3°. dat Voorbeeld , hetwelk wij veilig volgen ; 4°. dat verheerlijkt
Hoofd , op wien wij onze hoop voor eene zalige toekomst vestigen kunnen.
Deze Leerredenen verdienen niet alleen algerneen bekend te zijn , maar ook van wege den belangrijken inhoud meer dan eens gelezen te worden. Daarom zijn
wij van den gewonen weg bij de aankondiging van Leerredenen opzettelijk afgeweken. Het was ons te doen ,
oin de zaken en den gang van denkbeelden aan te wijzen; en deze zijn, gelijk wij vertrouwen , ook big onze dorre fchets , duidelijk genoeg kenbaar geworden.
Ons oogmerk was , tot lezing en herlezing te nopen ;
en wij beloven den Lezer voldoening , wanneer hij zich
in de gelegenheid Melt , om de flukken zelve ook bij
herhaling te lezen. \Vij verheugen ons , dat men in Amderdam zoo , en wel met graagte , boort prediken.

De Eere der Nederlandfche Hervormde Kerk gehandhaafd tegen I'PEIJ en DERMOUT. (Gefchiedenis
der Nederlandfche Hervormde Kerk.) Door Mr.
C. M. VAN DER KEMP. Ifte Deel. Te Rotterdam , bzj Wed. van der Meer en Verbruggen. 183o.
In gr. 8vo. XI en 359 bl.. f 2-90.
et is een opmerkelijk verfchijnfel onzer dagen, dat
in het Hervormde Kerkgenootfchap perfonen opflaan ,
die, geene Theologanten zijnde, nogtans zich vermeten ,
over zaken buiten bun vak bellisfend te oordeelen , en
mannen , die kennis met waarheidsliefde paren, openlijk
aan te randen , ten einde der menigte wantrouwen tegen
de Leeraren in te boezemen , en aizoo den vrede der
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Kerk te floren. Ook de Heer en Meester C. v AN
DER KEMP verfchijnt , ongeroepen , als kampvechter
voor zoogenaamde oude regtzinnigheid , in het ftrijdperk tegen Godgeleerden , die hun Genootfchap eere
aandoen. Hij zegt wel , in zijn Voorbericht , den ftrijd
niet perfoonlijk tegen de Heeren YPEIJ en DERIVIDUT
te voeren , en hij drukt zich in het eerst ook op befcheidene wijze nit ; mar weldra verandert de toon , en
wordt fcherp en hatelijk. De Schrijver verklaart bl. VI,
dat hij het voor onmogelijk houdt , in het onderzoek
der Gerchiedenis van het Hervormd Kerkgenootfchap,
buiten age vooroordeel te blijven, en zoo doende, hoe
onwillens ook , de zaken fonts minder juist voor te ftellen.(*)Ook bekent hij ter zelfde plaatfe , nog geene groote vorderingen gemaakt te hebben in de beoefening van
Gods heilig Woord, waarvoor zeker niemand onverfchilliger z#n kan, dan ik , — Rec. neemt bier de eigene woorden van Mr. v AN DER KEMP letterlijk
over, — flechts weinige jaren geleden , geweest ben ,
toen ik de vrtygeesterfy , zoo niet opentl#k en uiter10 ,
dan r toch inwendig en van harte tot de yerfle gevolgtrekkingen dreef. Hij zegt dus volmondig te willen erkennen, dat het meet dan mogel0 is, dat hij in de
voorflelling fommiger leerflukken gedwaald, en de waarheid , die meestal in het midden ligt , verlaten hebbe.
Maar de Schrijver fchijnt fpoedig niet meer gedachtig te
zijn aan deze zijne belijdenis. Als reden van zijn fchrijven noemt hij eerst nog zeker gevoel van verpligting,
om een woord van waarheid ter beftrijding der hem zoo
toefchijnende leugen te fpreken ; doch terflond laat hij
daarop volgen: „ De gedachte, dat de eere onzer Nederlandfche Hervormde Kerk op het fmadelijkst wordt
aangetast door twee barer Leeraren van den eerflen rang,
in een buiten kijf clasfiek werk , hetwelk zoo blijkbaar
door de voornaamilen hunner Hervormde Ambtgenooten
(flechts weinigen uitgezonderd) met zoo veel toejuiching
ontvangen en nog door niemand wederfproken is — de
(*) Hier fchijnt , in het tweede gedeelte van den volzin ,
gevaar loopt . of lets dergelijks , te ontbrekett. Redact.
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gedachte , dat de meesten der genen , die dit werk in
handen hebben of krijgen zullen , of niet in flaat zijn
de gefchiedenis onzer Kerk ergens anders uit te leeren
kennen , of de moeite niet nemen zullen in de oude oorkonden rond te zoeken , ten einde zich van de echtheid der hun voorgedragen vertellingen te overtuigen ;
die beide gedachten hebben mij de noodzakelijkheid doen inzien, de waarheid in dezen voor te than , en het dekfel der leugen op to lichten (ligten), waaronder men
haar bedolven had." Een man , die onlangs nog dwaalde in de dikke duisternis der onkunde , moest niet zoo
fpoedig anderen van kwade trouw befchuldigen , wanneer hij eindelijk de waarheid beter meent te hebben leeren inzien. Het ftaat hem vrij , van Y P E IJ en DERMOUT te verfchillen; maar wilde hij de waarheid betrachten in liefde , hij zoude niet hebben kunnen fchrijyen : Bedrogen to worden door hen, die met het kleed
der waarheid omhangen zifn , dit mogen zich anderen
doen laten of onverfchillig rekenen; voor mil" was het
vermoeden zelfs , dat de zoodanigen zouden kunnen
meenen, ook mil in hunne, flrikken verward to hebben,
eene genoegzame reden , om de pen op to vatten en
eene opentl!yke verklaring hiertegen to then. Voorts
betuigt de Heer VAN DER KEMP: De fir!yd, dien
ik veer ,blilft ook maar alleen in ons Hervormd Kerkgenootfchap en komt daar geenszins buiten. Teget2 de
overige Kerkgenootfchappen flel ik geen party ,
bijzonderlijk niet tegen het Remongrantfche, hetwelk
ik, als eene afgezonderde gemeente , (in oprechtheid gezegd ,) de hoogfte achting toedraag. Welk eene gematigdheid in woorden ! Kan een man , die over de veldwinnende vrijere denkwijze in de Hervormde Kerk zoo
harde uitfpraak zich veroorlooft , wel de hoogfte achting aan de zich door liberale gevoelens onderfcheidende Broederfchap der Remonfiranten toedragen Het
valt Rec. mocijelijk , dit te gelooven, — V A N DER
KEMP fchijnt zelf gevoeld te hebben , dat zijne taa4
geenszins die der befcheidenheid en welvoegclijkheid is.
_
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Hij verontfchuldigt zich althans met deze woorden :
„ De toon, waarin ik fchrijf,, moge velen te firaf voorkomen ; maar is ontftaan deels uit diepe verontwaardiging wegens de groote onbefehaamdheid , waarmede onze
tegenwoordige Heryormde Geesteliiken [dus niet vpzu
en DERMOUT alleen ?] hun eigen Kerkgenootfchap belasteren of belasteren laten , anderdeels om te toonen ,
dat mij geene vrees vow' hunnen mij nadeeligen invloed
bezielt. 1k weet , dat ik mij door dit gefchrijf hunne
minachting op den hais zal halen: dan daar een BAUDART, TRIOLAND en andere lichten onzer Nederlandfche Hervormde Kerk, die hare eeie hebben voorgeftaan , ook mijn eigen grootvader en overgrootvader , de
fmaadredenen van Y P E IJ en D E R M 0 U T moeten verduren ; wat zoude ik mij dan behoeven te fchamen over
de fmaadtaal, die ook ik van hen of van de hunnen ondervinden zal ?"
Zoodanige hatelijke uitvallen doen genoeg blijken , van
hoedanigen geest de Schrijver is , die ook nog op het
beruchte yldres van Do. MOLENAAR zich beroept.
Vergelijkt men met die fchampere bewoordingen het
Voorberigt voor het bewuste werk van Y p E IJ en o E
MouT, welk een onderfcheid ! Neen, Meester VAN D E It
KEMP! gij hebt geene fmaadtaal te vreezen van mannen , die zoo befcheiden zijn in hun oordeel. Uw gefchrijf zal ook de hunnen niet tot fmaadtaal aanzetten.
En Rec. , die geenszins in eenige betrekking tot de Heeren YPEIJ en DERMOUT {bat, noch hen in perfoon
kent , wil trachten , met de meestmogelijke onpartijdigheid uw werk te beoordeelen.
Na het Voorbericht volgt eene korte Inleiding , die
terftond zich kenrnerkt door zekere fcherpheid van uitdrukking. Van den Hofprediker wordt gezegd, dat hij
eene bilkans bisfchoppelilke waardigheid bezit in de Gereformeerde Kerk. Ook fpreekt v A N DER KEMP op
fchamperen toon van het bekende karakter der twee Schrilvers , als Welke niet zelden hunne welwillendheid omtrent de Remonfirantfche part(/ zouden aan den dag
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gelegd hebben , volgens den algemeenen geest des tegenwoordigen tads. Op bl. IX ,heeft onze Schrijver zelf
betuigd , dat ook hij aan het Remonflrantfche KerkgenootIchap de hoogfle achting toedraagt. Waarom dus in
anderen toegenegenheid voor die partij te veroordeelen ? Y P E tj en DERMOUT worden, bl. 7, befchuldigd , dat zij de leere en eere der Gereformeerde Kerk
op het allerfehandelijklle ten toon gefteld en gelasterd
hebben , en dit op eene wipe , waaraan zich geen Remonftrant nog heeft SCHULDIG GEMAAKT.(!) Bet ware,
dus vervolgt VAN DE It KEMP, bl. , reeds u erg geweest voor zulke aanzienlijke Leeraars der Gereformeerde Kerk, als onze Schrilvers zijn, indien zij zich
van dezelfde lasteringen, als de Remonftranten, bediend hadden ; maar nu zij hen daarin door het uitelenken van nieuwe leugens en fmaadredenen Overtroffen hebben , 2211 meenen wij niet te veel te zeggen, wanneer wij
beweren , dat dit de palen van alle betamclijkheid overfchrildt , en onlijdelijk is voor ieder,, die eenigen waarheidszin heeft , en bezield is met ijver voor de eere van
het Gereformeerd Kerkgenootfchap. En voor zulk eene
leugen- en lastergemeente is onze Schrijver met de hoogfle
achting bezield ! ! !
De groote bezwaren , tegen Z P E ij en D E R al 0 U T ingebragt, beffaan hicrin , dat zij ERASMUS tot den rang
van eerften en grootften Kerkhervormer verheren, de gevoelens van ZWINGLIUSC7iCALVIJN als van elkander
verfchillende en ZWINGLIUS als met E lz,Asmos volkomen injlemmende voor/lellen , de oorfpronkelijke Hervormde Kerk Zwingliaansch , dat is , verfchillende van
de leer van CA L VIJN, noemen ; kortom , dat zij de
Ren2ongranten voor de echte Zwinglianen houclen , die
de oorfpronkel#ke leer der Gereformeerde Kerk , waarvan de andere partif afgeweken was , beleden hebben.
In het eerfle HoofdRuk , over ERASMUS, beweert
de Schrijver tegen v p E i j en D E RMOUT, dat de geleerde Rotterdammer geenszins onder de Kerkhervormers
geteld moet worden. Het komt bier op de beteekenis
van het woord Hervormer aan. Maar verba valent ufu ;
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en dan zegt Rec. met den Heer VAN DER KEMP,
dat E R A S M U S geenszins tie eerfie , veel min nog de
grootfte Hervormer der Kerk mag heeten , gelijk dit in
het Mengelwerk der Vaderl. Letteroef. No. XIV. van
182o. en No. VII. van 1821. uitvoerig en op betere
gronden is aangewezen. De Beoordeelaar der Beknopte
Gefehiedenis van de Hervorming der Christelijke Kerk
in de xestiende Eerily , en van de Leerrede ter gedachtenis van de groote verdienften tier Nederlandfche Vaderen, betrekkelsyk het werk der Kerkhervorming , had
reeds in dit zelfde Tijdfchrift (1817 en 1818) het gevoelen van Prof. IT PEIJ wederlegd. Het was dus niet noodig geweest, dat v AN DER KEMP op nieuw zoo veel
moeite deed, om de beide Schrijvers tegen te fpreken.
En wat heeft het eigenlijk met de hoofdzaak , de eere
der Nederlandfche Hervormde Kerk, ook gemeen? Noch
ERASMUS, noch LUT HER behoorde tot dit Genootfchap. De eer der Kerk is er dus niet mede gemoeid ,
dat YPEkr en DERMOUT verkeerdelijk den eerften onder de Hervormert tellen. Maar de Tegenfchrijver be.
ftrijdt dit gevoelen voornamelijk , omdat E R A S M U S het
leerfluk van des menfchen vrfyen wil niet verwierp. Die
grondflag, dat beginfel der Roomfche Kerkleer,, zegt
hij, moest weggeruimd worden ; ERASMUS deed het
niet — derhalve was hij geen Hervormer ! Bij des
Schrijvers magtfpreuken over yrijen wil en vrlje genade
dacht Rec. aan het bekende: Qui bene distinguit , bene
docet ; zoo lang men dit niet doet, kan men over woorden veel kibbelen. In eene Noot op bl. 15 worth BitDERDIjK ook berispt niet om zijne genegenheid voor
de _Remonfiranten , maar omdat hij , in een ilukje: Een
Protestant aan zijne Medeprotestanten, kon fchrijven,
dat L UTHER toen hij het misbruik der aflaten begon aan te tasten , aan niets minder gedacht heeft, dan
hervormer en oprigter eener nieuwe Kerk te zijn. Uit
EUTHERS eigen fchrijven aan den Paus (*) blijkt in(*) Ala het mondgefprek inet
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tusfchen genoeg , dat hij in den beginne niet met Rome
wilde breken , en zelfs nog minder , dan ERASMUS,
eene hervorming der Kerk in den zin had. Onbillijke
tegenkanting wekte zijne verontwaardiging , en deed hem
van flap tot flap verder gaan , dan hij eerst zelf bedoeld had.
Hoewel nu Rec. het hierin met den Schrijver eens is,
dat ERASMUS niet onder de Hervormers (in de gewone beteekenis des woords) geteld kan worden , zoo
keurt hij het echter grootelljks af, dat VAN DER
E , bl. 3, de voordragt van v nu en DERMOUT
valsch , verkeerd en fluw noemt. Welken naam verdient
wel zijne eigene handelwijze , wanneer hij , bl. 36 , het
doet voorkomen , alsof de beide achtingwaardige mannen, en anderen , die in denkwijze met hen overeenftemmen , het geloof aan godsdienflige waarheden niet
noodzakelijk ter zaligheid zouden achten , en alleen door
deugdbetrachting zalig willen worden. De Heer en Mr.
behoorde zich te fchamen over zoodanige aantijging. —
Ten opzigte van de nit TUR RETIN aangehaalde plaats,
bij YPEIJ en DERMOUT bl. 17 van de Aant. , bij
VAN DER KEMP bl. 39 en 355, merkt Rec. aan
dat eerstgenoemden hier minder naauwkeurig zijn. VA N
DER KEMP heeft bl. 355 eene letterlijke vertaling ge.
geven. TURRETIN noemt ERASMUS geenszins liefdeloos. Het is dus waar,, dat de Schrijvers bij de aan.
haling hunne eigene kleuren en uitdrukkingen gebruikt
hebben , evenwel niet om de eer der Hervormde Kerk
aan te randen , maar nit eene misfchien te groote zucht,
om eenen man te verhefFen , die , in weerwil zijner
groote verdienflen , langen tijd door Roomsch en Onroomsch miskend is geworden. Het oordeel van TUR•
R E T I N was juist, in zekeren zin ; en nogtans kan er
veel tot verfchooning van het weifelend gedrag des RotTHER zich a Papa male informato ad Papam melius infor.
mandum (van den Itwalhlt onderrigten op den beter re onderrigten Pans). Zoo weinig dacht bij er toen aan, OM MI Van
Rome afgefcheiden Kerkgenootfchap op te rigten.
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terdammers gezegd worden. Ja, hij liet zich door zekere verkeerde liefde, door vreesachtigheid en vleefchelilke voorzigtigheid , gelijk TU rt RETIN zegt , terughouden. ERASMUS, vriend der letteren , beminde den
vrede , en meende , dat LUTHER door overdrijving de
goede zaak zou bederven. Flij was zacht van aard , en
vreesde heillooze gevolgen van dat geweldig doortasten.
Dit noemde TURRETIN zekere verkeerde liefcle , of
befehroomdheid en vleefehelijke voorzigtigheid. E RA spa u s leefde in eenen tijd van groote gisting en verwarring ; hij zeif had door zijne gefchriften niet weinig tot
het ontflaan dier woelingen toegebragt , doch vreesde,
dat fommigen veel te verre zouden gaan. Rec. zou
echter niet gaarne met TURRETIN beweren , dat E R A sm u s , uit verkeerde bedoelingen , de waarheid in ongeregtigheid te onder wilde houden; en in zoo verre konden dan Y P E Ij en DER 51 OUT met reden het woord
van den Zwitferfchen Geleerde fcherp gepunt noernen.
ERASMUS en LUTHER hebben beide, fchoon op
verichillende wijze, onder hooger Befluur,, moeten medewerken , om een doel te bereiken , dat deze zoo min
als gene zich aanvankelijk had voorgetleld. Men behoeft
de verdienften des eenen niet te verkleinen , om die des
anderen te doen uitkomen.
Eindelijk berispt VAN DER KEMP het nog ill YPE tj
en DER m 0 U T dat zij , hl. 16 der Aant. , de handelwijze van den Rotterdamfchen Predikant LEEUWIUS
afkeuren , die openlijk van den predikfloel de daden der
Regering beftrafte , en onder de bezwaren opnoemde het
oprigten van flandbeelden voor lieden , die libertOen en
vrifgeesten zip) geweest en gefpot hebben met alle religie. Maar, wie moet zoodanig uitvaren tegen de Overheid , en dat op zoodanige plaats , niet afkeuren? Op
eene andere wijze hadden LEF.uwIus en zijne ambtgenooten de belangen der behoeftigen moeten voorftaan. Doch
het was toen niet de eenige maal , dat de drijvers van
zoogenaamde regtzinnigheid zich floute taal tegen de
Regering veroorloofden.
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Het tweede Hoofdfiuk handelt over zwINGLIUS,
en BULLINGER. In
hetzelve wil de Schrijver aantoonen , dat ypEIJ en
oaRmouT de leerbegrippen van genoemde mannen
niet naar waarheid voorftellen , en dat deze valfche,
leugenachtige voorftelling opzettelayk uitgedacht is ,
om den eenvoudigen lezer om den tuin te /olden. Maar
de man heeft de eigene gefchriften dier Hervormers niet
kunnen nadplegen , zegt hij ; hij had dus , ten zachtfte
gefproken , beter gedaan , zoo hij in zijne uitdrukkin.
gen wat meer befcheidenheid en gematigdheid had in
acht genomen. Au ousTi N u s, op wien de voorftan.
ders van praedestinatie zoo gaarne zich beroepen,
fchijnt op dit punt zichzelven (*) even min volkomen
gelijk gebleven te zijn als de Heer V A N DER KEMP, die
bi. 48 fchrijft , dat AUGUSTINUS den mensch niet
befchouwde als een gants laydelayk wezen , dat nice zelf
moat werken in de bevordering zayner zaligheid, maar
als een redel#k wezen wiens (welks) wil , hart en
verftand door Gods Geest moet worden veranderd en
vernieuwd ter verkrayging der zaligheid, die hay alsdan zelf moat werken, volgens Phil. 11.. 12, 13; enbl. 51 beweert hij, dat A U G U S T I N U S, Gods vrje
genade in J. C. ornhelzende , geloofde, dat God fommige btpaalde perfonen had uitverkoren ter zaligheid,
en dat , daar het zeker is , dat niet alle menfchen zalig zullen worden , hiervan (NB.) deze de oorzaak is ,
dat God aan dezelven zijne zaligende genade onthoudt ,
en alleen maar fchenkt aan de overigen, die Hay dus
heeft uitverkoren, om eenmaal met die genade begif.
tigd te worden. De befchuldiging , bier tegen Y P a kJ
en D E R M O U T ingebragt , heeft dus , wel befchouwcl ,
niets te beduiden. Trouwens men bemerkt aan alles ,
dat het den Schrijver flechts te doen is , om fcherpe en
CALVIJN, MELANCHTON

(*) AuousTINus fchreef ergens: Qui te creavit fine
te, non te fervabit fine te ? „ Die u zonder u heeft gefehapen , zal die u niet zonder u (zonder uw toedoen) behouden , of zalig maken?"
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liefdelooze aanmerkingen te maken-. Indien hij zich aan
de op bl. 48 door hemzelven gegevene verklaring wilde
houden , zou er wel Been zoo groot verfchil van gevoelen zijn. Maar dat willen de echte Calvinisten niet. En
wat moeite VAN DER KEMP aanwenden moge , om
ZWINCLIUS en CALVINUS te doers overeenflemmen
het is vruchteloos. De laatfle helde blijkbaar tot hardere
begrippen over, en gaf hierdoor aanleiding tot de hevige
twisten , welke , zoo als de Hoogleeraar M u N TING E (Theol. Christ. pars Theoret. tom. II. p. 67.)
aanmerkt, dikwijls met groote verbolgenheid der gemoederen, en op eene wijze, die van Christelijke liefde
zeer verre was verwijderd, zijn gevoerd geworden. I)at
echter EWINGLIUS, MELANCHTON en anderen
zich fomwijlen in dier voege uitdrukken , also f zij met
den lateren CALVUN bijna overeenftemmen , is geenszins te verwonderen , als men in aanmerking neemt ,
dat v66r dien hevigen flrijd der meeningen het onderfcheid der begrippen minder in het oog kon vallen ,
zoo lang men over en weder gematigdheid in acht nam ,
en geenszins zoo driftig voor zekere geliefkoosde bewoordingen zich in de bres flelde. Zijn de hoofden
eenrnaal door het twisten verhit ,- zoo verkoelt ligt in de
harten der ftrijdenden de liefde — zucht , om gelijk te
hebben, komt mede in het fpel onder bet firijden
gaat men weleens verder en drukt zich ftelliger en
flerker uit, dan men anders gedaan zoude hebben.
Daarbij komt gewoonlijk ook nog, dat partijen elkander
gevolgtrekkingen toefchrijven , die niet in het flelfel liggen, of althans niet bedoeld worden.
Het derde Hoofelftuk , over de Geloofsleer en het
Kerkbefluur der IVederlandfche Hervormde Kerk in de
zestiende Eeuw maakt verre het grootfte gedeelte des
boeks nit , en behelst mede eerie menigte fmaadredenen.
Het kan zijn, dat aan, de Schrijvers van de Gefchiedenis der Nederlandfche Ilervormde Kerk bier of daar
iets menfchelijks is bejegend. Zij maken geene aanfpraak op onfeilbaarheid, en leggen in het beoordeelen
van vroegere gefchillen yea gematigdheid aan den dag.
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Mr. VAN DER 10EMP befchuldigt hen van opzetteliyke
vervalfehing. Zijne dusgenaamde bewijzen zijn zeer zwak.
Maar , handelt hij zelf altijd ter goeder trouw ? Op bl. 148
althans (om ilechts jets te noemen) is hij niet naauwkeurig in het aanhalen van eene plaats uit het bewuste
werk, daar hij de woorden zelfc en nog, waardoor de
zin nog al iets anders words, weglaat.
Rec. wil hiermede niet zeggen, dat er niets goeds in
het bock zou gevonden worden. Wat b. v. bl. 1224
env. over formulieren van eenigheid voorkomt , is ten
deele gegrond. Voor dien tijd waren ze behoefte ; doch
hieruit volgt geenszins de blijvende noodzakelijkheid. In
onze dagen heeft men die banden losgemaakt ; zoo fchijnen ze nog iets te zijn, en zijn eigenlijk niets. Men
behoeft juist geen vriend van formulieren te zijn , om
te erkennen , dat de Schrijver op dit punt niet geheel
ongelijk heeft. Hieruit volgt echter in geenen deele ; dat
de eer der Hervormde Nederlandfche Kerk door v P E .1j
en DERMOU T aangerand , opzettelijk aangerand zoude
zijn , gelijk v A N DER KEMP wil. Deze befchuldiging
heeft , op zichzelve berchouwd , niet de minfte waarfchijnlijkheid. Wat zoude mannen , die onder de hunnen vertrouwen , achting en eere hebben , bewegen ,
om de Gefchiedenis van hun eigen Genootfchap in een
valsch licht te ftellen ? Rec. meent, ook bij het lezen
van hun werk , alle reden te vinden , om zich van Dunne opregte waarheidsliefde overtuigd te houden. Maar,,
de Tegenfchrijver ? Een man , die anderen zal teregtwijzen, moest zelf beter op zijne hoede zijn tegen de
verbittering der partijzucht. Zijne zoogenaamde handhaving flrekt het Kerkgenootfchal) geenszins tot eere.
Daar was niet eens zoo veel omilag van woorden noodig geweest. Het ganfche verfchil komt hierop neder ,
of van eergen of het harde ftelfel van volitrekte lifdekkheid onder de Hervormden in Nederland algemeen in
aangenomen , dan of hetzelve allengs ter Kerke is ingedrongen , en , ten gevolge van een' zamenloop van omilandigheden , een' geruimen tijd de overhand heeft behouden. Moge er hier of daar in het werk van den
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Hoogleeraar Y PEIJ en van den Hofprediker DERm our
eenige onnaauwkeurigheid zijn ingellopen , voor den onpartijdigen onderzoeker blijkt echter duidelijk genoeg,
dat zij , wat de hoofdzaak betreft , de waarheid op bunne zijde hebben. Mr. \TAN DER KEMP en anderen
zijn verbitterd , omdat titans, zoo langen tijd na het
bedaren der driften , de verftandigen en gematigden in
hun Kerkgenootfchap onpartijdig oordeelen over die oude twisten. Zij zien het met leede oogen aan , dat
mildere begrippen , welke eenmaal door drijvers , gelijk
zij zclve zijn , veroordeeld werden , langzamerhand veld
winnen. Ware het mogelijk , zij zouden andermaal de
Kerk beroeren , en alien , die minder bckrompen over
de Goddelijke genade denken , willen buitentluiten. Mogten toch deze menfchen , indien zij waarlijk het goede
willen , geene pogingen cloen , om bet liefdeloos twisten over moeijelijke vragen te hernieuwen ! Rec.
raadt den Heer VAN DER KEMP , eons bedaardelijk
te lezen J. A. TURRETINI Oratio VIII de compomidis Protestanthan disfidiis , vooral p. 348 , alwaar
under anderen deze woorden voorkomen , welke wij ,
t en behoeve onzer in het Latijn min ervarene Lezers,
getrouwelijk vertaald mededeelen: „ Bekennen niet alien , dat al het goede van God komt ? Bekennen niet
alien , dat al het kwade eenigiijk van ons ontflaat ?
Bekmren niet alien, dat alle de genen , die van de zaligheid uitvallen , niet door eenige veronachtzaming van den
kant van God , maar enkel door eigene fchuld er van
uitvallen ? Kortom , indien er voorts nog lets is , dat
moeijelijk te begriipen zijn moge, bekennen niet alien
met P AuLus, dat Gods oordeelen onbegrUpelijk en
zone wegen onnafpoorlijk zijn? Dit alles fletnt men
van beide kanten toe. Waarom houden wij ons niet
hierbij ? Wat zouden wij verder gaan ? Dit immers is
ten overvloede genoeg , en wat daar boven gaat , (waarom zouden wij het niet zcggen ?) men vindt , dat het
niet dan ijdele vragen , meestal ilechts woordenfirijd , verzinfelen van weelderig vernuft betreft , dat wijs wil zijn
boven hetgene men behoort wijs te zijn."
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De Burgerwapening voorgefleld als pligt , in eerie Redevoering , (in het Nut) gehouden door J. TEISSED R E L ' ANGE. (Ten voordeele des Vaderlands.) 7'e
Anifierdani , bij ten Brink en de Vries. 183o. In gr.
8vo. 31 Bl. f - 5o.
Ter gedachtenis aan de gezegende Omwenteling van 1813 ,
door A. A. STUART, Leeraar der Remorigranteu
te 's Gravenhage. (Ten voordeele des Vaderlands.)
Te's Gravenhage, bij S. de Visfer. 1830. In gr. 8vo.

Bl. f

40.

I

ndien het hart welfprekend maakt , dan kan het niet misfen , of onze tijd Levert flukken van onderfcheiden naam en
vorm , die meesterlijk mogen heeten. Het hierbij aangekondigde van den bejaarden L ' ANGE behoort tot dezelve.
Welk een vuur , wells eene kracht en doorgaande fikschheld van flijl ! Het is inderdaad niet anders dan eene
Aanfpraak , in welke echter geene geleidelijke orde en
rijkdom van zaken mangelt. De inleiding -- het korte
overzigt der gefchiedenis van onze burgerwapening , in
een woord alles is treffend ; fchoon eenige noodige opmiming van zwarigheden in het laatfte gedeelte den ftroom
der rede ook minder gelijkmatig mope doen vlieten.
Ook deze Leerrede van den jongen sToART is des
vaderlijken roerns waardig. Het was eene gelukkige gedachte , het bedoelde niet flecks te vieren , maar juist
z66 te vicren , dat het aan bemoediging en opwekking in
den tegenwoordigen flood dienstbaar werd. En de Leeraar
heeft zijn ontwerp uitnemend volvoerd. In gepaste , krachtige taal, zoo als die den Christenleeraar en tevens vriend
van Vorst en Vaderland voegt , heeft hij de middelen
aangeprezen , die ons , onder Gods zegen , kunnen —
zullen behouden.
haast zeggen wij
Zonder met zekeren beroemden man over het woord
geestdrift" te willen twisten , zou men , dunkt ons ,
BOEKBESCH. 1831. NO. 2.
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van de Hollandfche natie , als een perfoon gedacht , thans
molten zeggen : est dens in nobis , agitante calescimus
Oostenrijk , zoo als het Mans is , onder de Regering
van Prins METTERNICH en Keizer FRANS II;
of geheime Kron fjk van zekere Duitfche Hoven. Door
een' Ooggemige. Te Leeuwarden, byi Steenbergen
van Goor. 183o. In gr. 8vo. 270 Bladz. f - 4o.
va
((

de vodden en vocijes , die de liberale drukpers
ons in allerlei gedaanten , ook van reizen , aanbiedt , is
dit wel een der nietigften. Het bevat de gewone fcheldwoorden en aantijgingen tegen Despotismus en Vorftendwang, en de afgetletene aanprijzingen dier kostbare vrijheid , die zich in 183o zoo luisterrijk heeft ontmaskerd.
En wij ftonden verbaasd , zulk een produkt van eene
met regt zoo zeer geachte pers te ontvangen. Hoezeer
het op den titel niet ftaat , en de Voorrede ons zelfs
het boek als het work van eenen Oostenrijker doet
voorkomen , (iets , hetw elk iedere bladzijde logenftraft)
zoo blijkt het toch gefchreven te zijn door eenen Engelschman ; niet door een' dier hooghartige Britten van
vroegeren tijd nit de fchool der beide PITT s , die
achttien jaren lang met NAPOLEON ' S reuzenkracht
en ljzeren wit om het gebied der wereld ftreden , maar
door een' van die armhartige Engellchen van 18 30 ,
flaaffche bewonderaars van FrankrU"k, van B UO.N APAR TE, van de Jakobijnen - Clubs , de drickleurde
kokarde , en van — de muitende Belgen ; die alles aangapen en fraai vinden , wat zich flechts den naam
van liberaal aanmatigt , en de fchoone woorden uit die
fchocil bezigt , al words het yolk daarbij ook diep ongelukkig. Oostenrijks flaatkunde is zekerlijk lijnregt met
die beginfelen ftrijdig , en gaat ongetwijfeld aan de andere zijde te ver. Het zij ook verre van OHS, de ftaatkunde van Prins METTER NICH, vooral in de laatfle
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jaren, vooral ten aanzien van Griekenland , Turkije ,
en misfchien van Itali'd , te willen verdedigen ; maar dat
deze Staatsminister de Hydra toch wel gekend heeft,
die hare honderd koppen thans bijna gelijktijdig uit den
afgrond opfteekt , om Europa in rouw en ellende te
dompelen, en, onder moord en brand en roof, op te
flaan tegen de edellte Vorften , — dat leert toch nu
wel de treurige ondervinding. Ook heeft DIE T T E ItNIC H , door hetgeen hij tot den val van NAP oLE ON ' S fchrikbewind heeft bijgedragen , zich omtrent
Europa onbetwistbare verdienften verworven. Echter
zouden wij het, uit hoofde van het blijkbare misbruik ,
hetwelk deze Staatsman van zijne magt heeft gemaakt ,
minder berispelijk keuren , hem bier ten won gefleld te
zien indien de waarheid niet in andere opzigten overal
te kort gedaan ware ; indien men niet Oostenrijk als
diep ongelukkig , vertrapt en rijp tot een' opftand hadde
voorgefteld , en het binnenlandfche Beftuur bijna even
zoo flecht en verdrukkend ware voorgefteld, als dat van
Turkije. Zoo kan een Oostenr9-ker niet fchrijven! Imrners , fchoon het waar zij , dat men in het Oostenrijkfche
niet over ftaatkunde mag redeneren ; dat de Regering
aan de onderdanen (buiten Hongarije) de regten niet toethat, die dezelve in Conflitutionele Staten genieten , en
dat de Landftanden overal , zelfs in Hongarife , rimer den
Adel en de Geestelijkheid, dan den Burgeritand vertegenwoordigen, — zoo is het toch niet minder waar ,
en blijkt zelfs uit verfcheidene plaatfen van dit boek ,
in weerwil des Schrijvers , dat de welvaart der burgers,
de groote belangen van landbouw,, koophandel, nijverheld, en het onbekrompen beflaan der mindere klasfen, de zorgen van bet . Beftuur in Oostenrijk wel degelijk bezig houden. Trouwens elk, die de Duitfche Staten van Oostenrrik bezocht heeft, moet daarvan het ondubbelzinnigfte getuigenis geven. Van de andere Oostenrijkfche bezittingen vooral van VenetU , durven wij
zulks minder beweren; hoewel ons uit onverdachte bronnen gebleken is , dat te 149 ilaan bet Peltuur noch hard ,
E '2
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noch bekrompen is, alleen bet inkomen van vreemde
boekwerken uitgezonderd een algemeene maatregel van
vercluistering, die tot METTE RNIC II ' S flelfel behoort).
Ook is de getneenzaamheid des Keizers en der Prinfen
van zijn geflacht , zelfs met den minften burger, zijne eenvoudige en burgerlijke leefwijs en voorbeeldige zeden ,
en de verkleefdheid ook der mindere klasfen aan 's Keizers befluur zoo onbetwistbaar en algemeen erkend , dat
de Schrijver van bet voor ons liggende bock, hoe vol
kwaadaardige vervalfching der waarheid ook , die daadzaken loch niet geheel heeft durven ontkennen. Nogtans
is hij zoo vol perfoonlijke hatelijkheden tegen den Keizer,
(een eenigzins bekrompen, maar erkend goedaardig mensch)
dat de Vertaler die in een paar Noten gefireng en met regt
heeft berispt. (B!. 136 en 171.) Slechts een flaaltje van
den fatioenityken toon der aanmerkingen van den zeer
vrijheidlievenden Schrijver, dien hij waarfchijnlijk in het gehoor van HUNT of in de fchool van COBBETT heeft
opgedaan : „ Op een gedrongen bovenlijf (des Keizers)
„ volgen twee magere dijen , op Welke vier achtereen„ volgende Keizerinnen geene once vleesch gelaten hebben.”
„ De geweldenarij van NAPOLEON was NIETS, in
„ vergelijking met die van Keiter FRAN s." (Hier
komt de liberale aanhanger van den fnoodflen Tiran voor
den dag.) „ Deze Vorst vereenigt in zijnen perfoon
„ eene zonderlinge mengeling van eenvoudigheid en ge„ weldenarij , van Jezuitfche list (!) en goedige open„ hartigheid , van de lompfle en hatelijkfle baatzucht en
„ vleijendfle welwillendheid.” (Nu! wie den zwakken
en goelijken F R A N S van Jeznitfche list kan befchuldigen , die toont zulk een diep gebrek aan menfchenkennis ,
dat het nutteloos is , hem verder te we'e'rleggen.) Maar
de vrijheidsvriend meende , dat hij zich bij zijne broeders
in den geloove niet anders aangenaam kon maken , dan
door ook den perfoon des Vorflen op de lompfle en logenachtigfte manier aan te randen.
Het is niet alleen Keizer F R A N S , die hier op eene
onwaardige wijze ten won gefield wordt, (vooral ook
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daarcloor,, dat men zijne handelwijze omtrent den algemeenen Verdrukker der Volken , de verdientlelijkfte daad
zijns levens , voor verraad uitkrijt.) Ook de lieurvorst
van Baden , de tegenwoordige Koning van il'artemberg ,
(wiens deugden algemeen erkend worden) de Hertog van
Nasfau , wiens zachtc re Bering alle zijne onderdanen
roemen , kortom alle de Duitfche Vorften , door wier
land deze Prulichrijver trok , zijn het voorwerp zijner
even kwaadaardige als domme of leugenachtige befchuldigingen. E6n flaaltje zal ten bewijze genoeg zijn
(bl. 17): „ Er heerscht over 't gelled in Duitschland
„ eene volfirekte armoede, en de twaalf dozijn Vorften ,
„ onder welke het land verdeeld is , zijn de eenige wel„ varende perfonen.” Met al de waanwijsheid , trotschheld en rijkdom van eenen Brit , kan echter flechts
een dwaas of een domkop zulk eene taal uitflaan , wanneer Nj eentnaal in Duitschland geweest is. Van dergelijk allooi is het gezegde , „ dat zich in gansch War„ temberg , een enkele welvarende Boekhandelaar uitge„ zonderd , niet edn ednig verrnogend man bevindt.”
Zoo rijk , als fommige Engelfche leegloopers , zijn de
Duitfchers zekerlijk niet; madr bij lien is ook de diepe
en vernederencie behoefte der Engelfche armen, die van
regtswege, zonder to werken, moeten bezoldigd worden,
onbekend.
Het werkje is eigenlijk eene reis uit Engeland door
Frankrijk , (waarvan genoegzaam niets gezegd wordt)
over Baden, Wartemberg, Darmlladt , Frankfort en
Sakfen, (welks vorige Koning van alle Duitfche Vorflen
alleen genade vindt in de oogen des Schrijvers , uit hoofde zijner betoonde verkleefdheid aan NAPOLEON) naar
Bohen2en. Bij het doortrekken der engten van het Ertzgebergte worden de veldflagen van Nollendorf (door
den kundigen Schrijver eens Nollendorf, clan weder driemaal achtereen 11511endorf genoemd) en Calm vermeld, waar de necierlaag en gevangenneming van den
wreedaard VAN DAMME de eerfte wending aan de krijgskans ten nadeele van BUONAPAR E gaf. De bc-sigten
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wegens de twee badplaatfen Mplitz en Carlsbad zijn niet
zonder eenig belang ; maar zij getuigen , door de goede
inrigtingen van het Oostenraykfche Beftuur,, en door de
vrijheid , die de badgasten bier genieten , tegen den doorgaanden inhoud van dit gefchrijf. Ook hetgeen over Praag,
Bohemens hoofciftad, gemeld wordt, is noch van belangrijkheld, noch van nieuwheid ontbloot , en behoort , wegens
bet minbehandelde onderwerp , tot hetgeen aan dit boek
de meeste waarde bijzet ; hoezeer natuurlijk ook bier partijdigheid heerscht , en men niet kan weten , in hoe verre
men op de berigten van zulk eenen eenzijdigen Schrijver
kan that maken. Ook bier doet de Schrijver (echter flechts
in eerie Noot) hulde aan het lagere fchoolwezen in Oosterrific , hetwelk , hoezeer verre van liberaal te zip2, echter op een uitgebreid plan gebouwd is , en volgens 't welk
de armenkincleren kosteloos in elk dorp , zelfs in het kleinffe,
onderwijs kunnen bekomen. Voor 't overige erkennen
wij gaarne , dat het middelbare en hoogere onderwijs ,
in Oostenrilk aan de Geestelijkheid overgelaten , zich in
een' jammerlijken toefland bevindt. Maar dat zoo iets
aan het Despotismus is toe te fchrijven , zal wel niemand
beweren , wanneer hij aan den eenen kant het oog flaat
op de zoo hoog-/ibera/e, hoogverlichte Belgen en hunne
vrfjheid van onderwils , en aan den anderen kant op die
zoo diep beklagenswaardige Pruisfifche onderdanen , die
de onwaardeerbare weldaacl eener Conflitutie — bet ddnige
middel tot geluk moeten derven , en ook in het dnderwijs aan den leiband der Regering loopen. Wil men
voorts een flaaltje , wat onze Schrijver aan zijne Lezers
durft diets maken ? fille de leerlingen worden in de Oostenrifkfche Staten onderzocht , hoe zij denken over CATO
en BRUTUS! De Engelschman geeft te verffaan , dat
elk , die gunflig over die beide mannen denkt , weinig kans
op een ambt heeft! Wij gelooven , dat de Oostenr9kfche
Regering wel jets anders te doen heeft, dan zich daarover te bekommeren !
Van Praag loopt de reis over llforaviê (van weiks
inwoners , even als die van Bohemen de Schrijver nog al
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wat goeds zegt) mar IVectien. Hoe weinig hij aan zichzclvcn gclijk is , blijkt daaruit , dat hij, na het geluk, de
tevredenheid en braafheid der Oostenrijkers te hebbcn
vermeld , daarop laat volgen : „ Keizer FRANS IS in„ derdaad hun fchutsheer in alle belangrijke zaken. Zij
befchouwen hem als den vader van het groote
gezin , of liever als hunnen befchermen.gel , tot wien
zij zich ieder oogenblik kunnen vervoegen, en dien zij de
„ diepfte onderwerping betoonen. Hun karakter kornt zoo
„ zecr met het zijne overeen , hunne wifze van denken
zien is zoo geheel dezelfde, dat hieruit de grootfte
„ gelijkheid en overeentlemming tusfchen de Oostenrij„ kers en hunnen Keizer voortvloeit.” (B1. 1150 En nu
vergelijke men hiermede bl. 169 : „ Men kan zeggen , dat
„ F It A N s , gedurende eene Regering van 31. jaren , zijne
onderdanen als 't ware gekneed heeft tot eene blinde
„ gehoorzaamheid , die elk edel beginfel en ieder gevoel
van eer onderdrukt. Men wordt inderdaad van fchrik
„ getroffen , als men het oog tlaat op de zedelijke
woestingen, door de fchuldigc onvoorzigtigheid van eenen
„ Vorst veroorzaakt , die, om zijne regten en opperheer„ fchappij re beter te handhaven , wezenlijk alle gevoelens
„ van eer,, van zedelijkbeid en van Godsdienst vernie„ tigd heeft.” Grootere verwarring van denkbeelden , dan
deze twee plaatfen , met elkander vergeleken , kan men
zich bijna niet vooritellen.
Het tweede en groottle gedeelte des bucks loopt over
Weenen , en is meestal met fchcldwoorden en deelamalien opgcvuld. Men zou zieb bedriegen , indien men nit
den ruimen voorraad van gatistieke berigten, Welke de vlijt
der Oostenrijkfche Geleerden over hun Vaderland en bunne Hoofdliad heeft bijeengebragt , cene oordeelkundige
keuze meende te vinden ; wanneer men ook flechts fchijn
of fchaduw van die naanwkeurigheici en grondige kunde ,
weike b, v. de iriener .jahrbiicher onderfcheiden hier
meende te vinden. Het tegenwoordige Liberalismus is
doorgaans met janunerliike oppervlakkigheid en vecltijds
diepe onkunde, vooral in llatistifche onderwerpen , ver.
31
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zeld , waarvan wij flechts de Franfche en Belgifche , in
vergelijking van de fervile Duitfche tijdfchriften en dagbladen , ten bewijze behoeven aan te voeren. Het is ons
plan niet , alle de misflagen in dit Oostenrijk , zoo als
het thans is, (of liever,, niet is) hier op te foramen; de
plaats in dit Tijdfchrift houden wij daarvoor te kostbaar.
Dus flechts eenigen.
Er zijn ten minfle vier millioenen Grieken in Hongarije 154). Waar zouden die van dam komen ? Zelfs
al rekende men de geiinieerde Grieken merle, bedraagt dit
getal op verre na- zoo veel niet ; en dan fpreekt men nog
alleen van de perfonen , die de Grickfche Godsdienst be
lijden. (Raitzen , eenige Slavoniêrs enz.) Eigenlijke
Grieken zijn er in alle tot Hongarije behoorende Rijken
zekerlijk geen half millioen , en deze warden toch volgens
den zamenhang blijkbaar bedoeld. Ook is het elders opgegevene getal van tien millioenen inwoners voor Hongarije gewis te hoog gefleld , zoo men niet Zevenbergen
en de militaire grenzen mederekent , die met de Hongaarfche Conflitutie filets te =ken hebben. „ Het zijn
„ de beginfels van eer en gocde trouw , welke FERDI5, NAND IV redden en de plans van WALDSTEIN
„ verijdelden." Dit laatfle zal wel WALL ENSTE IN
moeten zijn. Wij kennen in de Hongaarfche of Oostenrijkfche Gefchiedenis geenen FERDINAND IV. Was bet
FERDINAND II, gelijk wij vermoeden , zoo was deze
dweepzieke tiran , de Duitfche FUJI'S II , waarlijk niet
om zijne eer en gocde trouw,, maar veeleer om het verbreken aller bander , die zijne Boheemfche onderdanen
aan hem hechtten , berucht. Het toont diepe onkunde en
vooroordeel , wanneer de Regering van dien dwingeland,
bier en op de volgende bladzijcie , boven die van den
thans regerenden Keizer gefteld worth, onder welken Bohemen in bevolking nijverheid en wclvaart zeer is vooruitgegaan. Dat de Keizer in Bohemen , volgens bl. 164,
ads een eerlooze dwingeland , uit den grand des harten
veracht ,Scordi , durven kvij eene eerlooze , echt liberate
leugen noemen. F R ANS houdt , (bl. 167) eene gere-
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• gelde lijst van alle burgeriijke ambtenaren , van den Gou" verneur of tot den minflen Schrijver toe, alsmede van de
„ perfonen in geestelijke dienst. Zijn verwonderlijk geheu, gen dient hem hierin bij uitvemendheid." Nu moet men
weten, dat de Keizerlijke Staten dertig milliocnen inwonerP
hebben. En daarran weet de Keizer alle ambtenaren , tot
den geringften Klerk toe I Wie liegen wil, moet het toch
zoo lomp nict doen. Van gelijken ftempel is het volgende :
, Men kan geene oude bank in eene fchool , al is die 250
• mijlen van de Hooldflad verwijderd , verfleld krijgen , zoo„ der dat zulks coder de oogen des Keizers komt." Doch ,
hoe befpottelijk ook vergroot , het beginfel is dat dier kostelijke Centralifatie , welke des Schrijvers held , NAPOLEON,
zoo zeer voortIond. — Bl. 187. BosniE , Croatie en Dalmatie
zijn veeleer onderdanen van Rusland dan van Turkije ! De
aardrijkskundige Lezer behoeft dit flechts te zien , om het te
beoordeelen. Even zoo gegrond is de vrees , dat deze gewesten , die reeds gedeelteiijk aostenrijksch zijn , (althans de
twee laatften) aan Rusland zullen in handen valien. „ De
„ Staatsregelingen der kleine Staten van Duitschland zijn
eigenlijk niets anders dan fpeelgoed, waarmede niets is uit
• te regten." Niets ? Neen, zekerlijk geene groote dagen en
barricaderingen en omwentelingen, dank zij het gezond verftand
en den goeden geest der onderdanen van !Cul-ten:bergs en
Beijerens uitmuntende Koningen. Of zou de Engelschman
daft ook al eene radicale hervorming begeeren uit te regten?
0! laat aan de Duitfchers liever bun onfchuldig fpeelgoed,
zoo het toch fpeelgoed moet zijn , dan dat gij hun groote
dagen en onngentelingen geeft , met al de verwarring, verarming, zedeloosheid en diskrediet , daaraan verknocht! — „De
Y1 Keizer vordert van ieder,, die een ambt bekleedt, de geftrengfte ingetogenheid en gehechtheid aan zijne pligten."
Dit wordt den Vorst hier,, blijkens den zamenhang, zeer kwalijk genomen; trouwens het flrijdt ook met de natuurlijke
vrijheid ! Mannen zoo als DE CELLES die zich op alle
misdaden beroemen kunnen , eedverhrekers gelijk de helft
van het Congres te Brusfel , en ophitfende wargeesten gelijk
BOWRING - ziedaar de echte Liberalen !
Genoeg , en reeds meer dan te veel , van deze misgeboorte
eener tot dusverre zoo gunflig bekende pers ! Inderdaad , wij
itonden verbaasd , dat een Man , als de Heer STEENDE
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GEN VAN GOOR, zulk een maagwerk kon uitgeven niet
alleen, maar zulk eene opeenflapeling van onwaarheden en
ongerijmdheden kon verduwen , of althans onaangewezen laten.

Herinneringen omtrent JACOBUS LANDT, door G. J. tvi u LDER. Te Rotterdam, bij M. Wijt. 183o. In gr. 8vo. 61 B!.

f 1 - 9°.

De

Geneeskundige School te Arnfterdam had , ter vervulling van den leeriloel, die door den dood van den kundigen
en veelgeachten Hoogleeraar THUSSEN ledig geworden was ,
den Rotterdamfchen Arts JACOBUS LANDT zijne geboorteflad zijne menigvuldige beroepsbetrekking,en , zijne bloedverwanten en vrienden doen vaarwel zeggen , om aan hate ult.
noodiging te voldoen , en eenen nieuwen , nuttigen loopkring
te aanvaarden. De nog jeugdige en zoo rijk begaafde man
wordt in den aanvang van dien loopkring door den dood geftuit , en weggerukt op den dag , die dengenen , op welken
hij zijnen post met eene plegtige inwijdingsrede aanvaarden
zou , voorafging.
Het is een gelukkig denkbeeld van een' zijner vrienden geweest, om , door eene hulde aan zijne uagedachtenis toe te
brengen , hun, die niet onmiddellijk met hem bekend waren ,
levendig te doen gevoelen , wat de School , die hem tot Karen Leeraar begeerde , en wat de wetenfchappen aan LAND 1'
verloren hebben , en tevens aan zijne vrienden en hoogachters een getrouw afbeeldfel te geven , waarin zij den vriend
wedervinden , en waarop zij met weemoedig welgevallen
kunnen flaren. Dit laatfte kunnen wij , die LANDT zelve
onder onze vertrouwde bekenden en vrienden mogten tellen ,
getuigen , dat aan den :chrijver gelukt is ; en wij durven gerust vertrouwen , dat daarcloor ook aan het eerfle voldaan is.
Wat waarlijk good en edel is, behoeft geene breede loffpraken , en een eenvouclig verhaal is bier de beste lofrede.
Een levensberigt , waarin bijzonder bij bet tijdvak van
ruim tien jaren worth flilgefinan , in welke LAND T de Geneeskunde te Rotterdam in fleeds aangroeijenden werkicring en mei:
onbezweken ijver uitoefende ; ziedaar het beloop van dit
boekje , dat wij in Meier handen wenfchen. LANDT wordt
daarin gefehetst , als een braaf , een kundig , een fijn be.
fchaafd , een verflandig , en ce p zelfflanciig Geneesheer; en
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elk, die deze herinneringen leest, en tot LANDT in naauwere
betrekking zal, het gefchrift nederleggende, erkennen:

Zoo heb ik hem gekend.
De ftijl is eenvoudig, hartelijk en natuurlijk, overvloeijende
van innige ingenomenheid met dengenen, die het onderwerp
der herinneringen uitmaakt. Wij willen dan ook ons gevoel
niet pijnigen met aanmerkingen te zoeken , maar veeleer den
Schrijver danken, dat hij onzen Vriend zoo gefchetst heeft,
dat wij het niet anders wenfchen konden. Jongelingen, die
zich tot den gewigtigen (land van Arts voorbereiden, mogen
en zullen, zoo wij hopen , dit boekje wel in handen nemen,
om daaruit te zien , hoe veel en hoe duur de verpiigtingen
zijn van hun toekomilig beroep, en hoe groom oefening in
kennis , in befchaving, en vooral in echte humaniteit, tot
eene regte uitoefening van hetzelve geëischt worth. Mogten
zij dan ook nit dit voorbeeld tot eene edele navolging worden opgewekt, om eenmaal, even als LANDT, zich de
zelfbewustheid te zien geworden van niet onnut de plek
gronds te beflaan, waarop zij flaan, en, even als hij, door
velen beweend en gezegend eenmaal deze aarde te verlatenl

Leven en Krijgsverrigtingen van DIEBITSCH ■ SABALKANSKI, vergeleken met die der voornaamfie Rusfifche Le•
gerhoofden. Door BELMONT. Uit het Hoogduitsch. Te
Zutphen , bij W. J. Thieme. 183o. in 8vo. 128
C.
f -

M

et genoegen kondigen wij deze eerfle proeve van de
pers Bens jeugdigen boekhandclaars onzen landgenooten aan,
Door dezelve wont hij , de voetfappen zijns overledenen
vaders te willen drukken. Belangrijkheid van inhoud, gepaard
aan eene nette nitvoering, kenfchetfen dic werkje. Na een
overzigt van vele der vroegere Rusfifche veidheeren, als:
MUNICH, POTEMKIN, SUWAROW, en van latere, b. v.
BARCLAY DE TOLL Y, KuTusow , MILORADOWITSCH

en anderen , gaat de Schrijver over tot het fchetfen van onzen held , en volgt hem van zijne kindschheid of aan tot
voor de poorten van het trotfche Konflantinopel , hetweik op
zijnen wenk nit de rij van Europa's hoofdfleden zoude zijn
verdelgd geworden , indien hij niet, even gernatigd als dap.•
per , zijne eerzucht aan het behoud des vredes van ons we-
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relddeel had opgeofferd , zich met den roem vergenoegende ,
der wereld te hebben getoond , vat hij , was de Rusfen vermogten. Met duidelijke trekken words bier ook het genie
van den veldheer , bij het overtrekken van den Balkan , niteengezet , en voliedig aangetoond, dat de titel Sabalkanski
met het volfte regt aan hem werd gegeven. De vertaling
van het werkje konde in geene betere hadden zijn gevailen ;
dezelve is zuiver en uiterst naauwkeurig. \Vij twijfelen dan
ook geenszins, of de jeugdige uirgever, die zich , zoo wij
meenen , in dit oogenblik , in de rijen der verdedigers onzes
oud-Nederlandfchen bodems bevindt zal door een ruim
debiet worden aangefpoord , om zijne landgenooten op meer
dergelijke fmakelijke vruchten van zijne pets te vergasten.

Waarfchnivingen , Opwekkingen en Wenken, met betrekking
tot den tegenwoortligen toefland van ons l'aderland, ten aanzien van den Opfland in Belgie, door 1nonyrnus Gelrus. Te
Amfierdam, bij G. J. A. Beijerinck. 1830. In gr. 8vo.
53 Bl. f

H

et is onmogelijk , de aankondiging der flukjes van den
dag zoo zeer te befpoedigen , dat dezelve niet meermalen ce
laat komt. De ongenoemde Gelderschman fchreef zijneWaarfchuwingen den is Nov. 1830. War federt gebeurde, had
misfchien eenigen invloed op zijne wijze van zien gehad ,
zoodat hij thans welligt ten opzigte van deze en gene bijzonderheden zich anders uitdrukken zoude. Hij wilde in dit
gefchrift aantoonen: I. dat de omwenteling van Julij 133o in
Faris niec gelijk [hat met het gebeurde ce Brusfel, ten aanzien van de oorzaak; IL ook niet in de hoedanigheid van
de heiverkers ; dat er verfchil is ten aanzien van de
middelen, tot dewing aangewend, en IV. dat de oogmerken
van beide gebeurtenisfen eene tegenthijdige [trekking hebben,
en in de gevolgen hemcisbreed verfchinen. In de hoofdzaak
is Rec. het eens met Getrus. Men kan echter in zoo klein
beftek geene grondige behandeling van ' zaken verwachten.
Des Schrijvers b..toog komt hierop neder : de Franfchen
hadden reden tot misnoegen — de Belgen niet. De opftand
in Brusfel was reeds lang voorbereid, en het gebeurde in
Parijs heeft denzelven Bechts verhaast. De Franfchen keerterug , maar de Bel.
den ten eerfte weder tot de orde
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gen .. . . Scheiding is noodzal:elijk, enz. Nieuws vindt
men hier niet. Geh-us hcrhaa:c de vragen, die men eikander
van eertien of zoo dik wijls gedaan heeft TVaarom niet terfiond op de muitelingen gevuurd? Waarvoor lag er anders
garnizoen? Is dit enkel , om parade te waken? enz. Maar
zoo zou men nog veel kunnen vragen. De Stijl van het
boeksken is niet boven het middelmatige , e7 de fpelling zeer
onnaauwkenrig. Zoo Gelrus, die het zeer wel meent, verder lets te zeggen mogt hebben, gelieve hij hierop wat
meer acht te geven.

Een woord van bemoediging en opsvekking aan mijne Landgenooten , bij den tegenwoorthgen flrijd voor Vaderland en
Forst. Te Gorinchem, bij J. Noorduyn. Ii3o. In gr. 8vo.

14 Bl.

D

f : - 25.

e ons onbekende flelier , die zich T. v. S., Pred., tee.
kcnt, befchouwt de gebeurtenissen onzer dagen nit een
godsdienflig oogpunt. Boveu bet ftukje that, als motto,
JCS AIA XLV: 7: lk maak den vrede en fchep het kwaad;
lk de HEE R doe alle Bingen. Van dit echt Bijbelsch denkbeeld uitgaande, wekt hij op en bemoedigt, om het kwaad,
dat onder hooger befluur ons treft, aan to merken als eene
beproeving, die ten goede zal medewerken. Moge dit woord
onder de menigte van viugfchrifEen niet geheel onopgemerkt
blijven! Gaarne zeggen wij met T. v. S.: „ Maar kan dit
(het mislukken van alle middelen, tot hereeniging met de
Belgen aangeweud) ook niet eene wijze befchikking des Hemels zijn , om ons te beworen bij onze zeden, kennis en
godsdienst , daar wij anders door infchikkelijkbeid van lieverlede het een en ander zouden verliezen; om de zeven gewesten des te naauwer te,vereenigen, en, wars van vreemde
weelde, door matigheid , vlijt, regtvaardigheid, trouw,
menschlievendheid en oud-Hollandfchen moed, tot vorigen
bloei te verheffen, en een y olk te (doen) worden , dat
klein in omvang, ja! maar groot in kracht is? o, Mogt dit
de weg zijn! .... wij zouden dan den Hemelfchen Vader
voor zijne bezoeking zegenen,"
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Beknopt Overzigt over de Gefchiedenis der nieuwere Zendelinggenootfchappen en derzelver verrigtingen. Te Groningen,
bij W. Zuidema. 183o. In gr. 8vo. 17171 en 79 Bl.f: .75.

V

oor geringen prijs wordt dit boeksken , ten voordeele van
het Nederlandfche Zendelinggenootfchap , aangeboden , dat,
blijkens de Voorrede, den Eerw. D. A. D E GROOT, te
Vries, tot Schrijver heeft, en eene beknopte opgave van
vele wetenswaardige dingen behelst. Van bladz. r tot 19
vindt men de gefchiedenis der nieuwere Zendelinggenootfchappen kortelijk vermeld , en !an volgt van bl. 20 t ot 79 , wat
door dezelven werd verrigt. Het werkje is Wel gefchreven.
Dank hebbe de ons onbekende Buiten twijfel hebbet. de aangewende pogingen bier en daar gewenschte gevolgen — misfchien zelfs boven verwachting ; men zou echter
foms in verzoeking kunnen komen , om te vragen , of misfchien de berigten ook weleens te gunftig luiden, omdat
men gaarne gelooft, wat men van ganfcher harte wenscht.

Godsdienflige Voorlezingen voor jonge lieden, ter voorbereiding
tot het afleggen hunner Christelijke Geloofsbelydenis. Door
Mew. A. B. VAN MEERTEN, geb. SCHILPEROOR T.
Te Ainflerdam , bij G. J. A. Beijeriock. 1830. In gr. 8vo.
f 2 - 40.
XX, 242

De

waardige Schrijffler van deze Godsdienflige Voorlezingen
is reeds met lof bekend in ons Vaderland door onderfcheidene
fchriften en hare bevallige wijze van fcbrijven. Zij heeft
zich in het bijzonder doen kennen door hare bekwaamheid,
om het jeugdig verfland tot ontwikkeling, en het jeugdig
gemoed tot de behartiging van Godsdienst en deugd op te
leiden. Men verwacht derhalve van bar, bij de verfchijning
van een nieuw werk , jets goeds , dat zoo aan het nuttig
doel van de uitgave, als aan haren gevestigden roem beantwoorden zal.
Wij verblijden ons , dat wij, bij het lezen van dit gefchrift, in die verwachEing niet bedrogen zijn. Zonder in
het zoogenaamde Godgeleerde te vallen , firaalt in hetzelve
overal eene heldere kennis door , zoo van de heilzame waar-
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heden , als van de belangrijke pligten , welke ons in de Goddelijke Openbaring geleerd worden. Eerbied voor die Openbaring, en gevoel van derzelver hooge waarde cot beftuur,
opwekking en troost in onderfcheidene omitandigheden des
levens, gaan hier met gezond oordeel gepaard. De fchrijfwijze is onderhoudende , bier en daar met voorbeelden opgehelderd, en getuigt bij vernieuwing den kielchen fmaak van
de Schrijffler. Geloofs- en Zedeleer worden bij deze Voorlezingen in derzelver beminnelijk en weldadig verband voorgefield, en onder den ,Goddelijiten zegen kunnen en mogen
dezelve, naar ons oordeel en 1,vensch , een heilrijk middel
zijn, om jonge lieden van den befchaafden (land te wapenen
tegen de verzoekingen, die hen op den levensweg zoo ligtelijk annvallen.
Op den titel flaat : voor jonge lieden , ter voorbereiding
tot het afieggen hunner Christelijke Celoofsbehjdenis. Wij ach.
ten het werk daartoe niet alleen allezins nuctig, maar ook ,
gelijk de Opdragt aan hare Kinderen en Ksveekelingen inhoudt ,
blijft het ten alien tijde gefehikt tot een beftendig leesboek
ter herinnering aan hetgeen men eenmaal openlijk voor God
en menfchen beleden heeft, en aan de verpligting, om aan
die,belijdenis iu verfchillende tijdperken des levens gecrouw te
blijven. Ellendig tech is de gewoonce van velen, am zich na
de afgelegde belijdenis niec meer op te houden met hetgeen
men eenmaal, ten einde welvoegelijkheidshalve lidmaat te
warden , geleerd heefr, maar, lidmaat geworden zijnde, ver.
der die onverfchilligheid aan den dag te leggen , die zoo veel
zedelijk verval duet geboren worden, en in de gevolgen ongelukkige menfchen maakc. Cage daartegen dit bock bij vele
jonge lieden van den facfoenlijken 'land een der behoedmid.
delen zijn!
Na eene gepaste Inleiding, over de behoefte aan godsdien.
flige kennis , zijn de Voorlezingen acht in getal. De vijf
ecrile handelen over hetgeen de Openbaring ons van God ,
zijn beflaan , zijne werken , zijne befchikkingen tot hell van
dwalende menfchen door den Goddelijken Verlosfer,, en de
hulpmiddelen tot znligheid kennen leert. De overige behelzen de pligten, die men aan God, zichzelven , en den medemensch is verfchuldigd. .'tiles volgt in eene geleidelijke
orde , en bij de aanprijzing van hetgeen er op eene Christelijke wijze behartigd moet worden is tevens eene harcelijke
waarfchuwing gevoegd your de gebreken en ondeugden, die
daar tcgenover than,

So MEV/1. A. B. VAN MEERTE
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Tot eene proeve der fchrijrwijze diene het volgende: , Die
God , die de wereld regeert, regeert en onderhoudt ook de
menfchen , die in de wereld zijn , en om wie Hij de we„ reld fchiep. Hij regeert en beauurt derzelver lotgevallen.

,De Karen uwes hoof do zijn alle geteld. Het lot wordt in
„den buidel geworpen, maar al deszelfs beflisling is van den
,lleere. [Spr. XVI : 33.]
, zeide !oZEF tot zijne broe,deren , wel hebt het ten kwade gedacht, maar God heeft
,het ten goede gedacht. [Gen. L: 20.] Hieruit volgt natuur, lijk , dat (Hies alleen) niets bij geval gefchiedt ; maar zelfs ,
dat hetgeen ons klein en nietig vooricomt , door God be„ fluurd wordt. Of is er wel jets klein of groot bij God ?
„ Behoort er minder magt toe, om eenen druppel regen te
doen vallen , dan om wereldbollen te fcheppen en op hun.
ne banen rond te voeren ? Daarenboven : hoe hangen de
grootfle gebeurtenisfen van de fchijnbaarae kleinigheden af ;
„ een Broom , een fraai kleed zijn de draden , aan welke de
geheele gefchiedenis van JozEF hangt. Irene druif, welke
, in de luchtpijp trad(2) , in plaats dat zij in den flokdarm
„ daalde , veroorzaakte den dood van een aanzienlijk man ;
„ een(e) zandkorrel dien van eenen geleerde. Deze man arijkt het
zand van eenen gefchreven brief af; een(e) korrel treedt(?)
tusfchen den vinger en den nagel , veroorzaakt eene verzwe,, ring , welke vinger , hand en arm sandoet , het koudvuur
ten gevolge heeft, en alzoo oorzaak van ' s mans dood
„word[. (*) Hoe dikwijls daarentegen is eene kleinigheid
de oorzaak tot onze redding , foms uit het fchijnbaarst le„vensgevaar! Ben kind fpeelt op een' ltadswal ; het valt in
„ de diepe , drooge gracht ; men meende , het zou verplet, tend zijn : juist dien morgen had men aldaar hooi op eenen
wagen geladen; het oriel was gebroken; men .had dezen
„ wagen daar laten flaan , en deze moest nu dienen , om het
nedervallende kind tot een zacht bed te ilrekken , en het
onbefchadigd in de moederarmen terug te voeren.”
Wij danken de Schrijfiler voor de uitgave van dic aanprij zenswaardige boek. Wij wenfchen , dat bet in vele huisgezinnen gelezen en herlezen worde , en zij zich verblijde over
het duurzaatn nut, dat hetzelve flichten moge , Hier alleen
voor hare kweekelingen , maar ook voor vele jonge lieden in

Nederland!
(*) Godgekerde Bydragen, 1828. bl. 85.

HET KRUGSMANSLEVEN VAN J. SHIP P.
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Het rnerkwaardige Koljgsnzansleven van JOHN SHIPP, door
hemzelven u bock ge/leld. Uit het Engelscb. II Deelen.
Met Gene Plaat. Te Dordrecht, bey' Bin ge en van Braam.
1829. In go 8 vo. To zamen 433 bl. f 3 - 6o.
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et werk , dat ender dezen titel aan ons publiek wordt
aangeboden , beheist de gefcbiedenis van eenen man , die ,
in zijne vroege kindschheid door zijne ouders als een hulp.
behoevende wees achtergelaten en in een armhuis opgeno.
men zijnde , met den ouderdom van Lien jaren, als kweeke.
ling , in Engeliche krijgsdienst trad , van trap tot trap van
de benedenfie rangen , zonder eenige andere aanbeveling dan
zijn goed gedrag en dapperbeid , zijne krijgsmans loopbaan in
het jaar 1625 , als gepenfioneerd Luitenant , befluit , en nu
den tijd van zijne rust befleedt , om een onopgefmukt verhaal van betgeen door hem verrigt en bijgewoond is in de
wereld te zenden. Het hock bezit rile inivendige kenmer.
ken van waarheid. Men vindt bier geese onnatuurlijke opeenflapeling of opgefierde ichildering van wonderbare en onverwachte avonturen , maar allerwegen het Haar ons gevoel ,
onnavolgbaar leveudige van bet verhaal van eenen oogge.
tuige, die zelf een werkzaam en dikwijls gewigtig uitvoerder was der gebeurtenisfen , welke hij mededeelt. Het voorna.
me tooneel van des Schrijvers krijgsverrigtingen , Afrika en
bet Engelfche Oostindie , draagt ook veel bij tot het belang.
wekkende van het verhaal. Zonder toegerust te zijn met eigenlijk genoemde geleerdheid , geeft de Schrijver blijken van
gezond verfland en deugdzame beginfelen, in zijne opmerkingen over vreemde landen en menfchen. Des Schrijvers vertoog , over bet fchadelijke def gewoOnte , om krijgslieden ,
foms wegens geringe overtredingen , met Hagen te ffraffen,
is de opmerkzaamheid waardig , overal , ook buiten Enge.
land , waar nog eenig overblijffel van deze barbaarfche krijgstucht aanwezig is. Men oordeele , onder anderen , uit het
volgende :
s) Ik was nog flechts korten tijd bij de kweekelingen aangenomen , Coen ik een paar knapen wegens wegloopen zag
tuchtigen. De oudfle had naanwelijks dertien jaren bereikt ,
en hij ontving het eerfte een honderdtal geefelflagen. Thans
inoest de jongCre aan den paal gebonden worded; doch de
BOEKBESCH. 1831. NO. a.
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oncifte fmeekte , dat hij de lira/ voor zijnen jongeren broeder mogt ontvangen , dewiji hij hem tot bet wegloopen had
aangezet. Dit geweigerd wordende , begonnen zij beiden
jammerlijk te weenen , en zij hie/den elkander zoo hevig
omarmd , dat zij met geweld losgerukt nmesten worden. De
kleinfle knaap kreeg nu insgelijks het bepaalde getal flagen ,
en reeds binnen het jaar waren zij beiden de losbandigfte
guiten van het regement. De oudfte broeder overfeed fpoe.
dig , en de jongfte verdronk , meen ik , aan de Kaap de

Goede Hoop."
• Het ziekenhuis op zekeren tijd bezoekende , vroeg ik ,
zoo als naar gewoonte , of er iemand nog lets te zeggen had.
„ Ja, ik I" fchreeuwde een foldaat met een woest en verwil.
derd vooritomen ; „ maar noch gij , noch de Koning van
Engeland kunnen mijne kwaal verhelpen.–
• Wat deertu dan?" vroeg fit hem op eenen vriendelijken coon.
„ Weet gij niet, dat ik voor eene korte afwezigheid ben
gegeefeld geworden ?"
Dat doer mij leed."
„ 1\lij nog meer ; maar de dienst zal er een oud en getrouw krijgsman doen verliezen."
„Kerr daarna verdronk de ongelukkige man zich uit wanhoop."
„ Deze voorbeelden , die lit nog met een zeer groot getal
zou kunnen vermeerderen, kunnen ens nog meet, dan wile
redenering , van den heilloozen invloed eener flrafwijze over,
tuigen , die flechts den krijgsman vernedert en eerloos maakt.
Dat de beftraffing wreed en pijnlijk is, weet een leder,, die
zulks heeft gezien ; en tech moet men d.e rampzalge gevolgen niet zoo zeer aan de ligchaamsfmatc , als wel aan de
vernedering toefchrijven , die de krijgsman daarbij gevoelt.
Zijn hart wordt meet* nog gewond, dan zijn rug; de lig,
bhaamsfmart houdt eindelijk op ; maar wat ken het denk.
beeld der geledene fchande doen ophouden ? Mips oordeds
rijdt het geheel regen her gezcnd verf1and en nlle goede
beginfelen , indien men menfchen , die eenig gevoel van eer
en zelfivaarde bezitten , door eel .' flelfel van wreedheid en
vernedering wil bedwingen."
Niet altijd is het werk van zulk eenen ernftigen inhond
en vele gedeelten leveren de hlijken op, dat de Schrijver niet
misdeeld is van echt Engelfche luim.
De Vertaler been door zijnen welvolbragten arbeid eene
regt bruikbare bijdrage geleverd tot voldoening am den
leeslust zijner landgenooten.

nacIE

IN I

83o.

83

Belgie iv 1830, of Facf;oaks van de Handteekeningen der
Perfonen , in de Geheurtenisfen aldaar betrokken , met kor•
te danteekeningen betreffende dezelve. Tc ilingerdam
C. M. Ferrari, f : - 8c.

In ooze vroege kindschheid, toen bet Martelaarsboek en
Bijbelfche en Vaderlandfche Historie-prenten ons geliefkoosde
fpeelgoed waren, koelden wij onzen kinderlijken moed of
verontwaardiging aan derzelver hatelijite perfonaadien, door
die met eene fpeld , re doorboren, Hoe menige prik viel
bier te doen, waar een dolkfteek werd toegebragt I" dachten
wij , bij bet doorzien van deze namnrol , die natuurlijk
de edelfte nevens de verfoeijelijkfte perfonen ons your oogen
flelt. Aan het hoofd derzelve prijkt Hollands geliefde, maar
ongelukkige, verraden, miskende en, door vriend zoo wel als
vijand , mishandelde Koning. Ons , door bovengemelde herinnering, in ooze kindfclie jaren verpiaatst bebbende , liusten
wij zljnen eerbiedwaardigen naam. Zijne beide Zonen volgen
Hem mogen zij hunnen Vader evenaren f Eenige waardi
ge Stoats- en Krijgsmannen doen verder het .vaderlandsch
gevoel blaken , bij bet ftaren op hunne handteekeningen;
terwijl datzelfde gevoel pijnlijk words aangedaan , op bet
aanfchouwen van die van een aantal ondankbaren , verraders
en fielten, die dezelve bij tijdgenoot en nakotheling voor
tijd hebben gebrandmerkt; waartusichen PrOftsfor KINK £.11 ,
zoo gelukkig den dollinisdans ontfprongen, al heel zonderiing
en in flecht gezelfchap prijkt. Met dot al voldeed ons de
onderneming, en Met minder de zeer nette bewerking. Ken
4 3 tat naamteekeningen , verzeld van korte aanteekeningen
math di t flukje nit, hetwelk , vindt het bijval , door een
tweede that gevolgd te warden.
(*) Bij v 1=, R STOLR VAN SOP.LEN leze men: Minister van Buiten- in
fleck van Binnenlandfche Zakcn.

Pendlopd , of Naanthverk aan het Vrettweltjk Gell(icht toegewIjd. Bevattende: de Befchrtiving en Afbeciding vim allerhande foorten van vrouwelijke Handwerker,; benevens
eenige Lektunr , over order:pope:: vit den vrcuuelijkert kring.
F
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IMEVR. A. B. VAN MEERTEN, PEINLOP.

S4

Door A. B. VAN MEERTEN, geb. SCHILPEROORT.
17Iden Deels lfle Stub. (In 6 N os.) Tc Ansfierdam , bij G.
J. A. Beijerinck. 183o. In gr. g ro. f 7 - so.

I

n lang fpraken wij niet van Penelope. En waarom flier?
Het is een Maandwerk , zoo wel als het onze ; en vanhier,

dat ligt bij velen van min onbekrompene denkwijze de gedochte konde ontitaan dat ons oordeel niet onzijdig ware.
En bovendien, war valt er niet al aan re kondigen, vooral
in dezen rampvollen tijd! iVlet eenkort woord willen wij Loch
der Penelope eens weder gedenken , daar hier niet dan lof to
bedeelen valr. Her beftendig volhouden dezer kostbare onderneming getuigt alreeds voor het wel volhouden derzelve.
En inderdaad, dic is geen fchijn. De uitvoering der afgebeelde haudwerken is even fraai en keurig als zij was bij
den aanvang van tit bevallig werkje , en er words needs
voor de meestmogelijke verfcheidenheid zorg gedragen. De
lektuur, doorgaans ernflig, is daardoor des re nuttiger. Mevrouw VAN MEERTEN oogtle , den dank van hare jeugdige
Landgenooten ; de verdienftelijke Vrouw beefs daar , op meer
dan ane wijze, ruime aanfpraak op.

Oefeningen voor min- en meergevorderden , in den Brieffliji ,
.en in het maken van fchriftelijke Op/lellen. Door Mevr.
A. B. VAN MEERTEN, geb. SCMILPEROORT. Te
Dordrecht, bij Blusfd en van Braam. 1830. In 8vo.
104Bl.f:- 6o.

Een

allerliefst boekje. Men leze het Voorberigt, wegens•
deszelfs gebruik , en overtuige zich voorts , door verdere
inzage, van de gegrondheid onzer uitfprake. Meer kunnen
wij' er bier niet van zeggen.

Zedelijke Verhalen voor Meisjes. Te Nijmegen , bii j. F.
Theme. 1830. In kl. 8vo. 172 Bl. f
De Koopmans Weduwe en hoar Gezin. Door Mejufvr. H o F1. A N D. Uit het Engelsch vertaald. Te ilsstgerdam, bij
de Gebr. Diederiebs, 1929. .1f1 19M0. 169 Bi. f 1 - n5,
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Eduard en Tony, of de Heine Speelgenooten. Een onderhoudend Leesboekje voor Kinderen van beiderlei Sekfe. Door
MORITZ THIEM n. Met Vignetten. Te ilingerdain , bij
H. Frijlink. In kl. 8vo. 126 Bl. f t . so.

W

ij kunnen dit drietal werkjes voor de jeugd ruimfchoots
aanyijzen. No. i. bevat een vierta! welgefchravene verhalen , waarvan twee van gefchiedkundigen aard. De Koopmans Weduwe is misfchien niet opzettelijk voor de jeugd
gelchreven , en kan alzoo ook door volwasfenen met zede/ijk
genoegen gelezen worden. Eduard en Tony brengt, in een'
onderhoudenden vorm , der lieve jeugd een aantal wetenswaardige zaken bij. Onze Lezer 'neme, bij de vele ge.
fchriften van den dag , ons gunrcig getuigenis, zonder verder
bewijs , op ons woord af, aan

Woordraadfels en Logogryphen voor de yeugd, ter oefening
van het denkvermogen en ter opfcherping van het oordeel.
Door P. G. VAN ASSEL T. Te Zutphen, bij W. C. Wans2s.
leven. 183c. In kl. 8vo. 43 Bl. f

Offchoon wij, met den Schrijver van dit vijftigtal Woordraadfels en Logogryphen, „ bet groote not en voordeel" dezcr foort van „ verflandsoefening" juist niet inzien, maar
dezelve veeleer onder de fchadelooze beuzelarijtjes rangfchikken; zoo willen wij het gebruik van dit boekje, al ware
het dan ook flechts „ ter plaatsvervanging van fchadelijke
fpelen," niet tegenwerken.

De Lof der Belgifche Vrijheid , aan haar toegezongen door
J. IMMERZEEL, JUNIOR. Te 'sGravenhage, bij J. Immerzeel, Jun. 1831. In gr. B ye. I I Bl. f r.

aangeheven door den man ,
D e lof der BelgifcheEedvrijheid,
, aan Vorst en Vaderland gezwo-

die nog onlangs den
ren, ons zoo plegtig herinnerde! Ja, vertrouwt eens op
Dichters! Foei, Heer IMMERZEEL! Waarom dan niet
liever het loffelijk voorbeeld van velen onzer flonkerlich.
ten aan den poetifchen flerrenliernel gevolgd, en — gezwe-

$6 j. I M M E It Z EEL, DE LOF DER BELGISCHE VRUDEID.
gen En al verkondigt gij der Belgen lof ook nog zoo geestig ;-uw : Honi foit qui mal y penfe, als motto gebezigd ; uwe
aanhaling van pcs. I: 31. en nit JEAN PAUL: Niet elke

onflerfelijkheid is wenfehensuwardig : ook de verdoemden zijn
onflerfelijk , — zullen u niets baten. Integendeel , hoe zoeHoort 11111AP (kens
ter het vergift zij, des to gevaarlijker.
even, Lezer !
'c Zijn de brave Brusfelaren,
En hun vrienden uit de buurt ,
Die mijne oogen op doen klaren ,
Lang voor 'c licht als toegemuurd.
„ Regt zoo! zachte chirurgijnen
Pasfen in geen hospitaal ;
Wie daar kannibalen fchijnen,
Steffen 't kwaad best perk en paal.
't Was der Belgen fchoonfte dag,
Die hunn' Vorst verloochnen zag.
„ Wat ook kon een Vorst hun baten ,
Die zoo mistastte in 't bejag
Van zijn Zuidlijke onderzaten ,
Togtig naar hunne oude vlag ?"
dan het flotcouplet aan de Belgen , dat de
op des onbefehaamden Dichters hoofd :

En

krona zer

. . . . Zoo Lang gij niet knnt komen,
Troosten we ons 't Oranjejuk
Malgewiegd in zoete droomen
Van ons ingebeeld gdtuk.
Kon de Koning 't flechts doorgronden ,
Wat zijn y olk 't gelukkigst maakt ,
Straks was onze boei geflaakt
En dat fatansch heir ontbonden,
Dat daar aan de grenzen /oert,
Of gij oak een y in verroert I"
't Is klaar — de man vIast op het Redacteurfchap of her
kopijregt van den Belgifchen Muzen -Almanak!

87

MAIANAKKEN.

Nederlandfche Muzen-Almanak. 1831. X111de Jaar.
Te 's Gravenhage , bij J. Immerzeel, Jun. f 3 - 5o.

No. 1.

Almanak voor het Schoone en Goede. 183t. Te simgerdant,
bij G. J. A, Beijerinck. f 1- 80.

a.

3. Crpninger Studenten-Almanak,
W. van Boekeren. f i - 8o,

4831.

Te Groningen , bij

1)3 . Illde ;Jaar. Te Koevor,
4. Ahnanak voor
den, bij D. H. van der Scheer. f [ -20.

Almanak aan Luim en Ernst gewijd. 1831. lite Jaar. Te
Gorinchem, bij J. Noorduyn. f - 80.
6. Almanak ter bevordering van Kennis en goeden Smaak
1 831. Irde Jaar. Te Groningen , bij M. Smit. f :- 35.
7. Altnanak voor Onderwijzers.

1831.

Schalekamp en van de Grampe1.1

8. Nederlandfche Yolks-Almanak.
H. Frijlink. f :- 5o.

Te Amflerdam , bij

70.

1831.

Te dmfierdatzr, bij

9. Almanak year Blijgeestigen. Fide Jaar. 7831. Te
dam , bij de Gebr. Diederichs. f so.
so. Alwanak voor Hollandfche Blijgeestigen, 1831. Te
darn , bij Brest van Kempen , Boekhandelaar nit Brusfel.
f - 6o.

O

ver niet minder dan ticn Almanakken hebben wij , breed
of kor t , gunflig of ongunilig, ons oordeel re vermelden,
daar wij, um des lieven vredes wille , geen van alien wilien
voorbijgaan. Met eene inleiding zullen wij dan noch onze
lezers Hoch onszelven verritoeijen, maar Bever, dadelijk, als
met de deur in het huis vallen.
No. 1. De Muzen-Almanak praalt meer dan ooit aan het
hoofd onzer jaarboekjes, nu de libertait een' mededinger,,
die gevaarlijk had kunnen worden, den Belgifchen MuzenAtImanak namelijk , van de aarde heat doen verdwijner.
Maar eene tweede Tang is deze: beantwoordt dit jaarboekje
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aan de verwachting , die men zich daarvan , billijkerwijs , bij
de oprigcing heefc voorgefield ? En tot ons leedwezen moeten wij deze vraag eenigzins ontkennend beantwoorden. Even
als reeds eenige jaren lang, hebben ook nu de besten onzer
Dichters of niets, of zeer weinig geleverd. G.lieel en al
misfen Wij BILDERDIJE, VAN HALL, tut oFs en ST AING; van KINKER hebben wij flechis een faefimile , dat
R
men even goed , daar de man nog leefc en , God dank ! uitgewisfeld is , in een knoopbriefje kan bezitten. T o L LENS
heeft flechts done Romance , en BoxmAN niet meer dan
eenige weinige dichtregels geleverd. Deze aanmerking firekke
echter den Heere IMMERZEEL geenszins cot verwijt. Zon.
der de redenen re kunnen noel] te willen doorgronden , waarom flechts een zoo klein getal onzer Puikdichters in dezen
jaargang bijdragen heeft geleverd, is het eene bekende waarheid , dat groote Genien dikwerf verbazend kitceloorig zijn.
Maar , niettegenflaande dic alles, treffen wij hier veel goeds
en fchoons , ja veel voortreffelijks aan. — Midas, eene Vertelling
door w. VAN wilt geestig , vol waarheid en levenswijsheid; zoodat wij gaarne , met. MARRON, den grijzen ,
benainnelijken Leerdichter toeroepen :
„ Neen, WA L RA, neen I geen rust, geen hekkefluiten !"(*)

Nooit genoeg. Vaderlandsliefde (Lierzang) en Thefeas , (Legende uit de Heldeneeuw) alien door IMMERZEEL, voortreffelijk behandeld , en voldingend bewijzende , dat de Her
diens Dichters voor elke Coon van poezij uitmuntend befnaard
is. /Ian mine Zandier , door w. wARNs IN c , B z.
zoetvloeijend en geheel de uicdrukking der poezij en vau bet
beeld des edeleu mans. Ter Gedachtenis van den Heere j. L.
NIERSTRAsz, JR. , door s. I. z. WISELIUS, vol Christelijke bemoediging en wijsbegeerce, en eene aangename ge.
waarwording opleverende, dat de miskende talenten en eigen.
dommelijke deugden des jeugdig ontflapenen Menfchenvriends
en Dichters ook door eenen man als W I SEA. I u s gehuldigd
worden. Het Lied van de Tademaas en de Rodmans, door
A. VAN HALMAEL, in den bekenden , krachtigen [rant
diens Dichters ; hoezeer het ons toefchijnt dat de martelingen , die R onmAN aan de ongelukkige weduwe en kinderen
van den verraderlij ken SIBBLE does volcrekken , te ijfelijk
zijn, om derzelver belchrijving poetisch fchoon to kunnen
(*) Rec. maakt hier den Richter w. AT A at NVALIt g inderdaad een fireelend compliment. — Redact.
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noemen. Deugd. is Strijd, (Lierzang) door s PANDAIV,
vol gloed en leven. De uitredding der Enkhuizer Schepen,
door TOLL ENS, eene regt fraaije Romance , hoezeer niet de
verrasfende wendingen bezittende, die anders de Romances
van Nederlands gelidden Dichter kenfenetfen. Elk is een
diet in zijn Hering, door J. VAN OOSTERWIJK BRUYN,
luimig, waar, en gemakkelijk van verfificatie. De Rystenbryproef, eene Vertelling, vrij naar het Hoogduitsch, door J.
W. HNTEIHA, goed op onzen bodem overgebragc, en eene
gulden les voor alle jonge meisjes bevattende. Herinnering,
door c. G. WITHUYs, nieuw en van wezenlijke dichterlijke waarde; hoezeer de kleedij van Amor :
Statig , met getoomden hoed,
Zwart van 't hoofd tot aan den voet,
Met een toga om de leden,
of liever de voothelling van eenen predikant, onder het beeld
van Amor, ons in dit dichtftuk , dat niet van luimigen aard
is , geenszins wilde bevallen. Steven van der Klok, van
eenen onbekenden , fin fatiriek en de hand eens meesters
verradende. Het Lied van de 'Wok, naar SCHILLER, door
J. v AN LENNEP, voortreffelijk vertaald , maar niet overal
de vergelijking met het oorfpronkelijke kunnenle doornaan.
Men oordeele :

Von den Dome
Schwer and bang
Mat die Glocke
Grabgefang.
Ernst begleiten ihre Trauerfchldge
Einen Wandrer auf den letzten Wege,
waarvan de vertaling aldus Wick:
't Klokgebom
Van den dam
Komt ons nooden.
Door zijn' dolfen won verzeld,
Treden wij langs 't fomber veld
Naar de wijkplaats van de dooden.
Maar,, waar zouden wij eindigen, indica wij elk der in
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dit bundeltje voorkomende dichatukjes afzonderlijk wilder
vermelden? Genoeg zil het gezegd , dat een aantal andere
bijdragen alle, de eene nicer, de andere minder, hare waarde
bezitten, fommige zelfs voortrelfelijk konnen genoemd wor.
den, en geene van aile dezen bundel ontheren.
Maar, vraagc mogelijk de een of ander, die den MuzenAlmanak met opiettendheid heeft gelezen: Hoe! wordt er
dan niets gezegd van Mozes , een Oostersch Tafereel, door
A. VAN DER HOOP, JON.? — Wel wis en zeker, vriend•
lief! en de ontmoeting van dit flukje heeft ons, ter uitbrei.
ding onzer kennis , zuik eene gewigtige dienst bewezen , dat
wij er een afzonderlijk artikeltje aan zulleu wijden. Zie
bier, wac er van de zaak is:
Wij wisten, dat, van HOME It U S 2f, tot Bell vader DE
JONG, zaliger gedachtenis , toe, ieder Dichter eene Zangfter
had , waarmede hij vertrouwelijk omging, en welker hulp en
inblazing hij bij eike gewigtige onderneming inriep. 1\u konden wij maar niet ontraadielen, of elke Dichter eene Zang.
tier op zijne eigene.hand had, dan wel , of dat verhevene,
bovenaardfche \Vezen , an en ondeelbaar zijnde, echter her
vermogen bezat , om op alle Oatfen tegenwoordig te zijn ,
en iederen flerveling, wien zij goeddacht, met hare gaven te
verrijken. Dit laatfie is ons nu , door cen Mozes des Heeren
VAN DER HOOP, niet alleen als onbetwistbaar zeker voorgekomen; maar wij zijn weer dan ooit overtuigd geworden,
hoe gevaarlijk het is, met groote Heeren en Dames om te
gm. Weet dan, dat rvlevrouw Zangfier,, reeds v tiOr eenige
jaren, bij VICTOR it u G o, te Parifs, of wanr die man in
Frankrijk mag wonen , een bezoelt afgelegd , en hem char
heeft aangeblazen tot het vervaardigen van een dichtfluk ,
getiteld : Male fur le Nil. No fchijnt Zangfler, in het afgeloopen jaar , de Rotterdainfche kermis bezocht te hebben;
en welke poets fpeelt zij nu claar den armen VAN DER
o oP? Waarachtig, zij geeft hem hetzelfde vers met hetzelfde motto in , onthoudt hem echter een der fchoonfte
coupletten , voorkomende bij VICTOR HUGO, namelijk :

Il fommeille: et de loin, a voir for lit flottant ,
On croirait voir loguer fur le fleuve inconflant
Le nid (Tune blanche coluinbe
Dans
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doet hem nen het floe wat waterachtiger zijn , (niet, zeker,
door, met het eene of andere toovermiddel , de uitgave van IIU.•
GO ' S werken voor den Rotterdamfchen Dichter te verbergen)
en (telt den cerlijkcn, kiefchen man alzoo aan de blaam zijner lancigenoor.en bloot, die hem nu zullen nahouden, dat
hij geftolen goed voor eigene waar wil uitventen. De Vrien•
den v AN DER II OOP en VAN LENNEP fchijnen het bij Me.
vrouw Zangfier verbruid te hebben , dat zij beiden zoo onmeedoogend bij den neus leidt !
De porn-men zijn fraai en gelijkend, en de /Aunties voldoen niet minder, dan in de vorige jaargangen.
No. Almanak row het Sc/zoone en Goede b/iift niet
alleen even keurig van uitvcering, maar fchijnt met iederen
jaargang belangrijker van inhoud , vooral wet het proza.
gedee1te aangaat , to worden. Bepaien wij ions yooreerst bij
de daarin voorkomende diehtflukjes.
De Drukkunst , door de achtingwaardige en verdienlIelijke
Dichteresfe P. m OEN s , opent niet zeer gelukkig dezen bundel. Regels als deze:
Zoo min kan ook 't belluur gedoogen ,
Dat, door gedrukte lasterblaan,
De blijde heilzon voor 's y olks oogen
In onweersnacht zou ondergaan.
zijn niet vecl meer,, dan de uitdrukking van een zeer alledaagsch denkbeeld in alledaagsch proza. Van oneindig
beter aloof is hare. gedicht: De jonge Tasfo en zijne
Moeder,, wear de Dichteresfe, zonder fchroom , die heerlijke,
verhevene denkbeelden in den mond' Bens knaaps kon leg.
gen, oindat het r Ass() is , die bier ge, oclt en fpreekL.
Pieter Janfen, eene Romance, door G. TEN BRUGGEF.
CATE , laat zich aangenaam iezen, en overal is de
toon goed volgehouden. 1/17ijn en Liefde , door A. j.
TEN HAGEN, is geen gewoon bruiloftsgedicht ; de onderwerpen van den Bang zijn los en bevallig behandeld.
Het Nieuwjaarsiied, door TOLLENS, inaar c t.e.0 plus,
zoo door den goeden Wandsbecker Bode , indien hij
nog leefde , met biljdfchap gelezen worden : niemand, die
den Loon van CLAUDIUS, zoo goed als
weet
te treffeu. De To'intigjarige , (Klagt) door z.
POTGIE-
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TER, heeft vele fchoone plaatfen , en is inderdaad roerend ,
zonder overrireven te zijn. God, of eens Die/tiers blik in het
volflrekte , mar DE LA MARTINE, door A. F. zal
gefchat worden door elkeen , We met de gedichten diens
grooten Franfchen Zangers bekend
/Ian den Weleerw. Heer
***, door
s. s IJ BR.AN
is regt hartelijk. liet Huffs te
verrast daar men mijmeBrederode, door J. v AN w A L
ringen, overpeinzingen enz. verwacht , en, in plaats daarvan, van pret , eten en drinen hoort fpreken. Lof-

lied van Groningens Studenten aan de Illuze der Toonkunst , door B. Is. LuLoFs, is regt zangerig; en De Waken, door LUBLINK WEDDIE, doen veel goeds van dien
Dichter hopen. Alle ander° voorkomende fluifjes .verfieren
inderdaad clic jaarboekje. Bijzonder nog onderfcheiden wij:
Lied aan den Winter , door J. v A N OOSTERWIJK BRITYN;
uNTEMA,
De verwende Stedeling op het Land , door j .
beide in luimigen trans; en voc:ral bet gediebt: 'Ian den
Zanger van het die,litjluk Zwitferland , door c. G. WIT..
HUY s, rijk aan fchoone plaatfen. Echter geven wij den
Dichter in bedenking, of het denkbeeid van de aarde , die
zich als eene doodbaar beweegt, en waarop de tijd, met
firenge ftatigheid ,' het flapende menschdom naar het graf geleidt, niet al te overdragtig, ja te reusachtig is. Onzes bedunkens gaat dit geheele couplet aan klaarheid van voorftelling en zuiverheid van taxi monk.
Gaan wij over tot de prozaifcbe opflellen, Het eerfte ,
getiteld: De Waarzegller , door N. SWAR.T, (volgens den
index) is blijkbaar naar aanleiding van het daarbij gevoegde
plaatje gefchreven, en zoo iets is inderdaad noch gemakkelijk,
noch aanlokkend; Loon en ltijl zijn echter zeer onderhou.
dend. Tjitske , door ROBIDA VAN DER AA, is een allerliefst verhaal, dat, als zoodanig , weinig of niet te wenfchen overlaat. Overal is de flijl vloeijend en gekuischt ,
op menige plants zelfs keurig ; de karakters zijn goed vol..
gehouden, en de Schrijver verflaat de kunst, om zijne lezers te boeijen. Uplade (Fragment uit een' onuitgegeren Nederlandfchen Roman) is van eene onbekende hand. Her onderwerp fchijnt uit de vroegfte Gelchiedenis van Gelderland
geput te zijn. Maar, is bet inderdaad een fragment ; of is
het veelligt eene proeve? In beide gevallen durven wij den
Schrijver, die zoo gelultkig de manier van WALTER SCOTT
heeft afgezien , en narveteit aan de echte kleur van tijd en
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plants weet te verbinclen, de uitgave of verdere bewerking
des onderilelden Nederlandfchen Romans zeer wel aanraden.
Een Izeurig portret Inn Nederlands geliefden Dichter en
Schrijver A. Loos jEs, r z, en vier niet minder keurige plaatjes
velfierera dezen inderdaad goedkoopen Almanak , de uitvoering
daarbij in aanmerking genornen. In veler handen dan home
dit jaarboekje, en verfpreicie overal de zaden van het Schoone en Goede!
No. 3. De Groninger Stndenten-Almanak bekleedt dit jaar
eene waardige plants onder onze jaarboekjes , en zal merkwaardig blijven, als bevattende eene opgave der Akademieburgers , die, in vereeniging met fommigen der Heeren Studenten van het Athenaeum te Franeker en een tweetal Studenten van Gent, hunnen arm aan de heilige zaak des Vaderlands
hebben gewijd. Dat is eene heerlijke gedenkzuil voor u,
edele Jongelingen! — en wanneer velen onder u , de een
op den kanfel , de ander in de pleitzaal , een derde aan het
ziekbed , grooten , fchitterenden roem zullen erlangen , zal
men zeggen: „ Nog meer hebben zij gedaan: want ook aan
hen heeft het Vaderland deszelfs behoud te danken!" — Uit
het Naberigt vernamen wij , dat cen groot gedeelte dier dapperen aan dit jaarboekje heeft medegewerkt. Dit zouden wij
ook , zonder vermelding , als onbetwistbaar zeker hebben
aangenomen : want dadr , waar de borst voor het fchoone en
edele gloeit, kan de arm niet achterblijven , wanneer bet
nationale Eer, Vorst en Vaderland geldt !
Na den gewonen Almanak, en den Nat der Akademie ,
wordt dit jaarboekje geopend met de Gefchiedenis der Gro.

ninger Hoogefchool, gedurende het Rectoraat van den Hoogleeraar NIENHU1S, van 9 October 1829 - 13 October 1830;
daarna volgt het Mengelwerk, waarvan eenige geestige , puntige en dikwerf fijn fatirieke Aphorismen het eenige prozalfche gedeelte uitmaken , terwijl het overige nit dichterlijke bijdragen beftaat. Al het fchoone , ja voortreffelijke ,
dat wij bier aantroffen , kunnen wij , uit hoofde van plaatsgebrek , niet aanduiden. Bijzonder bevielen ons : Jan de Riimer's togt naar den Zangberg , in den echt fatirieken Loon
vervaardigd; Adieu a ma retraite , waarbij wij echter in
overweging geven , of op den beminnaar van het ftille land en
der eenzaamheid wel het beeld kan toegepast worden:
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fendant de fon wile rapide
Tel que
Les nuages °blears jusqu'aux voz2tes des deux,
D'un vol calme et Tiger, en errant dans le vuide,
Paroit dire a la terre a toujours fes adieux.
Sappho, gevolgd near LA MARTINE, maar zoo meester.
lijk , dat wij het bijna voor het juweet uit den ganfchen bundel zouden houden. Lofzang op Bacchus, vol gloed en op
de hoogte van het onderwerp. De Zanger, regt oorfpronkelijk;
hoezeer het vervolg daarvan, getiteld Ridder Raef, en over
het geheel de diminutiva zontje, vaantje, rosje enz, ons
niet bevielen. flan Chloe, in den geest en won van BEL.
LAMY. fnnteravandlied, uitmuntend van verfilicatie. Dc
Sterren, near KOSEGARTEN; De rergadering der Paarden ;
het Lied voor de uittrekkende Groninger Studenten, door den
bekwamen ENGELEN, en alle overige bijdragen , geene van
dezelve uitgezonderd, hebben hunne bijzondere verdienften.
Waarlijk , de redactie heeft fcherp gezien, fcherper dan die
van eenig ander der uitgekomene jaarboekjes. De voortbreng.
felen , die wij bier van L u LOFS en s r n iv o A w aantreffen,
an dezer beiden grooten Dichters waardig,
Van harte wenfchen wij, dat aan de uitnoodiging der re.
dactie tot het leveren van oorfpronkelijke prozaflukjes voor
bet volgende jaar, moge voldaan worden ; zulks zou de
waarde van dit boekje merkelijk verhoogen , en voor den lezer eene aangename pieisterplaats tusfchen de aarde en het
aetherifche verblijf der Zanggodinnen zijn!
No. 4. De Alinanak voor Militairen prijkt met bet beeld
van den Lt. Generaal Baron cri A ssi; den man, die , door
zijne onverfchrokkenheid en fterkte van ziel, het Vaderland
mogelijk , heeft gered; die op de dolle eifchen der muiters
niet door ergerlijke proclamatien, maar met kruid en lood
heeft geantwoord, en die , wel verre van aan vreemde kusten eene meer gelukkige toekomst to gaan verbeiden, pal
ftaat op den gewigtigen post , hem door zijnen en onzen geeerhiedigden en eerbiedwaardigen Koning aangewezen,
Het onderhavige jaarboekje, dat zeer netjes is nitgevoerd,
voldoet geheel aan de behoeften van den ftand , voor welken
het is op- en ingerigt. Behalve het tweede vervolg op de
algemeene Gefchiedenis der kunst van oorlogen I van de vroegfle
tot tie laatjle tija'en behelst het de Levensfchetfen van vet-
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maarde Kritsoverften , doorluchtige en beruchte Mannen nit
den verledenen en tegenwoordigen tijd, gefchiedkundige Tafereelen , meest tot den Krijgsftand betrekking hebbende,
Anekdocen, en eindelijk eenige welgeflaagde dichterliike bijdragen. Men ziet dus, dat belangrijl,heid bier met verfchei.„
denheid wedijvert, en dat dit jaarboekje niet dan zeer voordeelig op de belchaving onzer Krijgslieden kan werken.
No. 5. De Almanak , aan Lnim en Ernst gewijd , ziet
voor het eerst het levenslicht, en wel onder zeer ongunftige
omftandigheden, die dan ook, volgens de Voorrede , geenerf
zeer voordeeligen invloed op deszelfs uitvoering hebben gehad. Het is echter een zeer lief boeksken , dat zijnen koo.
per wel zal vinden, en zullts ook verdient. Proza en pazij
wisfelen elkander beurtelings af, en daar, waar men de na_
men van P. MOENS, wARr:SINCK en WITHOYS aantreft,
mag men billijkerwijs jets goeds en fchoons verwachten.
No. 6. De Almanak, ter bevordering van Kennis en goeden
Smaak , is in een' zeer vloeijenden en popnlairen ftijl ge.
fchreven , en !evert het bewijs op, dat bet Departement
Leens , der Maatfchappij: Tot Nut van 't Algerneen , niets
onaangewend laat, om onder de volksklasfe licht en bercha.
ving te verfpreiden. Bert: en zegen hebbe dat doel !
No. 7. Waarom de Onderwijzers eenen afzonderlillten Almanak moeten hebben , begrijpen wij niet ; en wat zij nit
dit jaarboekje zullen leeren , is ons daarin vooralsnog
verholen gebleven. Niet dat de bier geleverde bijdragen flecht
gefchreven zijn ; verre van daar! maar even goed hadden zii
in eenig ander werkje kunnen ongenomen worden. De Za.
menfpraak tusfchen Vader en Moeder, om Bartholomens Schoolmeester te doen worden , is verre van gekuischt re ziin; de
Anekdote van den Voorlezer, die tabernakelen in plants van
tahernakelen las , is ergerlijk ; en dat de 1-leeren Schoolmees.
tern bier en daar linnnen eigenen hand in een befpottelijk
daglicht ftellen , is potfierlijk. — Wij vernemen , dat er in het
volgende jaar een Almanak veor Bakers en Minten zai ver4
fchijnen!
No. 8 De Nederlandfche Yolks- Almanak als geheel nit vertalingen beftaande , kan noch op dies titel , noch op eerie gun (lige recenfie aanfpraak maken. Wij hopen echter, dat de
ijverige en bekwame uitgever genoegzame medewerking mOge
vinden , om ons , bij eenen volgenden jaargang, op inland.
fche vruchten te onthalen.
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No. 9. De Almanak voor Blijgeestigen , tot nu toe to
Brusfel uitgegeven , ziet chaos binnen Amgerdam het licht.
De Muzen verlaten een land vol meineed , trouweloosheid en
verraad; niet alzoo de Verbondene Mogendheden
De uitvoering van dit jaarboekje verdient , even als in vorige jaren , alien lof. Druk en papier mogen fraai genoemd
worden, gelijk ook bet portret , in fleendruk , van onzen
beroemden landgenoot ROEMER P1SSCHER. Veel luimigs
troffen wij bier wel niet aan, waaraan voorzeker de tijdsomftandigheden het hare hebben toegebragt ; maar tevens niets,
dat den naam van onderhoudend kan ontzegd worden. Ben
drietal muzijkflukjes verfieren en vervrolijken het almede. Ook
de Spreuken , Cedachten en Beelden zijn gelukkig gekozen en
juist uitgedrukt; en alles doet vooronderftellen, dat dit zeer
goedkoope jaarboekje, op den vaderlandfchen bodem verplaatst , waartoe bet , volgens bet voorberigt, wat de zamenflelling aangaat , needs beboord heeft, bij voortduring
een goed onthaal zal vinden.
No. io. De Almanak voor Hollandfche Blijgeestigen , dien
wij voor bet eerst begroeten , is, den prijs in aanmerking ge.
nomen , zeer netjes uitgevoerd , bevat twee aardige plaatjes ,
en levert eene afwisfelende lectuur, zoo in proza als poezij ,
op. Hinderde ons ook het mengelmoes van Franfche uitdrukkingen in het Uittrekfel eens Briefs van eenen Amgerdatnfchen Schutter aan zijne Ouders in Gent, (daar toch de
Schrijver, boezeer Brabander van geboorte , voorkomt , als
reeds verfcheidene jaren in Amflerdam gewoond to hebben,
na met de cordaat(le bewijzen van Hollandfche hartelijkheid
onthaald' , gratieufelijk als fchoonzoon aangenomen , en eindelijk door den edelaardigen vader als actief Asfocid geasfumeerd to zijn) aan den anderen kant werden wij daarvoor
fchadeloos gefteld door menige fchoone bijdrage, bijzonder in
het poitifche gedeelte van dit jaarboekje. Dat de Heer BREST
VAN KEMPEN, door het welflagen van deze en van alle
zijne overige ondernemingen , fpoedig Brusfel in Amgerdam
moge vergeten, is onze hartelijke wensch.
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BOEKBESCHOU WING.
Nieuwe Leerredenen, door W. A. VAN HENGEL.
Ifle Deel, Te Amflerdarn, bij J. van der Hey en Zoon.
1830. In gr. 8vo. XVI en 382 bl. f 3 - 90.

D e geleerde , ijverig werkzame , wakkere

VAN HE N-

L fchenkt bier aan het Publiek eenen nieuwen bundel
Leerredenen. Vroeger zagen reeds drie bundels het licht ,
behalve eenige afzonderlijk uitgegeven Preken. Wij mogen alzoo 's Mans preektrant als genoegzaam bekend onderftellen , en achten het onnoodig , daaromtrent in bijzonderbeden to treden. Even over,ollig rekenen wij eene,
breedvoerige aanprijzing van dezen voortrcffelijken kanfelarbeid , en eene naauwkeurige fchets van deze veertien
nieuwe Leerredenen , welke men bovendien , zoo ons
geheugen ons niet bedriegt , in de Godgelecrde Bijdragen en in den Recenfent ook der Recenfenten kan vinden.
Wij vergenoegen ons derhalve met eene algemeene op.
gave van den inhoud ; terwijl wij bij enkele dezer Preken
wat Langer zullen flilflaan , en ons bier en daar eene befcheidene aantnerking veroorloven.
Zie bier clan eene lijst der onderwerpen en tekflen ,
in dezen bundel voorkomende: I. De einden van Gods
befluur , als die de verwachting van ons menfchen verre
u boven gaan , naar Jez. LV: 8, 9. II. De beklagelilke toefland van den mensch , die zich van God verwijderd heeft, naar I Sam. XXVIII: 5--y a. III. 's Heilands naauwe verbindtenis met Gods opregte dienaars ,
naar Matth. XII: 46-5o. De Hoogleeraar merkt aan ,
dat het opgegeven onderwerp , naar zijn inzien , in den
tekst op den voorgrond flaat. En wij gelooven het met
hem. Maar blijft nu de Redenaar bij dit onderwerp?
Onzes inziens niet. Als hij toch eerst de verhalen der
Evangelisten , waarin Jezus die verbindtenis verkiaart,
in het regte licht !telt ; vervolgem ftilitaat bij de voorDOEKBESCH. 1831. NO. 3.
GE
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treffelijkheid van Jezus , welke in die verklaring doorfiraalt , door te letten op het onbeneveld gemoed , waarnit die verklaring ontftaat; op den hemelfchen zin,
waarvan zij getuigt ; op den heldhaftigen geest, welken
zij adernt ; op het voorbeeldig Leven , waarmede zij verbonden is ; en eindelijk de waarde aanwijst, welke deze
verklaring voor ons heeft; — dan is het tweede deel,
hoe waar en fchoon ook , can hors d'oeuvre. De voortreffelijkheid. van Jezus , in die verklaring doorftralende , had de Redenaar kunnen fehetfen bij de ontwikkeling van bet Gefchiedverhaal, in bet eerfle deal; terwijl
dan, in bet tweede, de aard en voordeelen dier verbindtenis van den Heiland met Gods opregte dienaars konden
ontvouwd, en de preek met toepasfelijke opwekkingen,
vermaningen en betturingen befloren zijn.
Wij moeten nog eene en andere aanmerking mededeelen , welke wij onder het lezen dezer leerrede hebben
opgeteekend. Het gezegde op bl. 67:
Wanneer het
„ gebeuren mogt, dat een uwer leeraars op den predikfoci de boodfchap ontving, dat zijne nabeflaanden
„ gekomen waren en hem tot zich riepen ; zou het
„ niets bijzonders , zou bet veeleer natuurlijk zijn , dat
„ hij antwoordcle: !Fie is mine moeder en vie zijn
„ mine broeders ?" — dit gezegde zal , verbeelden we
ons, een' glimlach op bet gelaat der hoorders hebben te
weeg gebragt. Zoo ging het Recenfent althans bij het
lezen. En dit heeft de Kanfelrecienaar, naar zijn oordeel, zorgvuldig te vermijden. Hooge ernst moat , van
het begin tot bet einde der Godsdienstoefening , Spreker en Hoorders bezielen. En waar die (lemming ongelukkig worth verftoord , zij het althans niet aan den
Leeraar te wijten. De bedoelde aanmerking behoefde
daarom niet verzwegen te worden. Zij kon inders zijn
voorgefteld, en in zoodanige bewoordingen ingekleecI,
dat zij op niemand eenigen verkeerden indruk maakte. —
Op bl. 71 troffen wij eene kleine onnaauwkeurigheid
aan in den flij1 , en wel in den volgenden volzin: „ In
„ de fchriften der Grieken en Romeinen , hebben de ge-
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„ deerden getoond , dat er plaatfen zijn , welke voor een
„ deel met deze overeenkomen." De Hoogleeraar wil
zeggen : „ De geleerden hebben getoond , dat er in de
fchriften der Grieken en Romeinen plaatfen zijn ," enz.
Maar nu is de woordvoeging onjuist eta voor het minst
dubbelzinnig , al is ook de meening voor ieder duidelijk.
In alien gevalle moest , met weglating van bet woordje
er , gelezen worden : „ In de fchriften der Grieken en
Romeinen, hebben de geleerden getoond, dat plaatfen
zijn ," enz. En daar wij nu toch van den ft1j1 fpreken,
zij het ons geoorloofd eenige vragen te doen , die, onder het lezen van dezen bundel , in ons zijn opgerezen.
Is het gebruik van het meerv. gewetens ; dat op bl. 239
voorkomt , goed te keuren ? Wij vragen flechts. In
ons oor geeft het een' wanklank. Is de uitdrukking ,
bl. 2d,4: „ Petrus rees met de Elven op, otn voor het
• eerst van zijn Leven de zaak van Christus in het
„ openbaar te verdedigen ," niet eenigzins plat
Verdiende het gezegde gaan eenige llappen vender,
of: Wij moeten nog een flap verder gaan als overgang tot een volgend fluk , wel bij herhaling gebezigd
te zijn ? Zie bl. 70 , 90 en 121. Dan, genoeg. Wij
zouden op zulke kleinigheden niet vitten, gelijk ligt iemand het noemen zal , bijaldien wij het niet van belang
rekenden , ook op kleinigheden te letter in den gedrukten kanfelarbeid eens beroemden Akademiepredikers , die,
gelijk wij vertrouwen , vooral ook door de Studenten in
de Godgeleerdheid en alle jeugdige Kanfelredenaars wordt
gelezen en beftudeerd. Wij haasten ons, den onaangenamen indruk , dien deze aanmerkingen op den een' of
anderen Lezer mogten gemaakt hebben , weg te nemen ,
door de mededeeling van bet allezins fchoon en treffend
Plot der derde Leerrede. Men vergunne ons dit , als
een enkel ftaaltje van zoo veet voortreffelijks , als in dezen bundel gevonden wordt , bier of te fchrijven : , Maar
„ wanneer God u deze zalige hoop gefchonken heeft ;
„ dan moet gij dit , M. FL bovenal aan den dag leg„ gen door de liefde. Het is toch niet genoeg, het
G2
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„ zeggen van Christus : Zoo wie den wil mans hemel„ fchen Vaders doer , die is min broeder , en zuster ,
„ en moeder,, met blijdfchap op ons toe te pasfen :
„ neen , wij moeten Hem dat als zijne volgelingen nazeg„ gen , en dus ook van onzen kant aan Gods opregte ver„ eerders naauw verbonden wezen. Dit is die gemeen„ fchap der heiligen, van welke wij eenmaal belijdenis
„ hebben afgelegd , en nog telkens bij vernieuwing be„ lijdenis afleggen,
Dit is die harmonic der zielen ,
„ waarop oude en latere wijsgeeren hebben aangedron,, gen , doch welke nergens zoo rein en zuiver , en te„ y ens van zulk een' beilrijken invloed is, als waar de
„ Geest van Christus in de harten woont. G. ! zou„ den wij ons een oogenblik bedenken kunnen, of wij
daarnaar te ftreven hebben ? Zouden wij over de
„ liefde , waarmede de Neer zich bier op aarde aan de
„ zijnen verbonden heeft , met welke Hij voor eene ver„ lorene wereld ten laatite aan het kruis geftorven
„ en die . Hij nog Heeds aan ons betuigen doe, , gevoelig
„ kunnen zijn aangedaan , zonder Hem in liefde tot zij„ ne broeders en zusters te volgen? Moet doze niet
„ juist het bewijs van dankbaarheid jegens Hem , aan
wien wij niets vergelden kunnen , niet juist de proe„ y e van ons geloof aan het Evangelic , en ook niet
„ een hulpmiddel tot bevestiging van onze hoop op
„ Gods beloften zijn ? Maar wachten wij ons van ons
„ in te beelden , dat deze liefde daar huisvesten kan ,
„ waar men jegens zijne naaste betrekkingen onverfchil„ lig , om niet te zeggen , hard en bitter is ! Wachten
„ wij ons daarom ook van 's Heilands zeggen : IFie is
„ mijne moeder , en wie zip) nifyne broeders? immer of
„ ooit op de lippen te nemen , dan waar wij vastelijk
weten , dat ons de onzen , helaas ! tot overtreding van
„ onzen pligt verleiden willen ! Prenten wij bet ons
„ diep in den geest , dat alle ware liefde beginnen moet
„ met liefde jegens hen, die ons omringen ! Zonen en
• dochters ! begirt dan uwe liefde jegens menfchen met
„ het eeren van varier en moeder ! Vaders en moeders!
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„ begint met elkander hartelijke teederheid toe te dragen,
„ en uw kroost als regtfchapene ouders op te voeden!
„ Broeders en zusters! begint met elkander en hun al„ len wel te doen , met wie gij door de banden des
„ bloeds vereenigd zijt ! Ja , wie wij ook zijn mogen ,
„ T.! beginnen wij met het wandelen in liefde onder al
„ onze huisgenooten en al onze betrekkingen ! Zoo
• zullen wij in dezen kleinen kring•met hooger hulp ge„ oefend worden , en van dear zal onze liefde, als de
„ fchoonfle en duurzaamfle vrucht van het Evangelie ,
„ zich over de wereld verbreiden.”
De IVde Leerrede handelt over de verheerlijking van
Christus in den Hemel, als eene drangreden otn Hem
op den weg des geloofs te volgen , near Hebr. XII: t b. ,
2. Met deze preek hebben wij eene andere gelijkfoortige vergeleken voorkomende in den tweeden bundel
van des Hoogleeraars Leerredenen , bl. 24o en very.
Deze vergelijking 'weft ons doen zien , dat VAN HE NGE L dezelfde zaken weet te behancielen , zonder nogtans in hethalingen te vallen.
De Vde Leerrede , over de beflendige alivisieling der
menfchelijke dingen, mar Pred. III: I-4, rekenen wij
onder de fchoonfle van dezen bundel. De Redenaar befchouwt die afwisfeling I. in betrekking tot de ervaringsleer : zij fleet in de gefchiedenis afgebeeld , maakt
zich overal op de wereld aanfchouwelijk , en fpreidt zich
in ons eigen leven ten toon ; IL tot de geloofsleer,
waarbij 's menfchen beflaan op de wereld , 's menfchen
behoefte als zedelijk wezen, menfchen beftemming voor
een beter leven wordt voorgefteld ; en III. tot de zedeleer , zoo als zij ons een diep gevoel onzer afhankelijkheld moet indrukken; tot matiging van onze blijdfchap
en droefheid nopen ; met ijver tot het volbrengen van
al wat wij te doen hebben vervullen , en eindelijk Reeds
mar het onvergankelijke doen ftreven.
De Vide , over het verband tusfchen 's menfchen verkeer onarent God en hetgeen hem op de wereld wederyaart, near Pfalm 1, is een vervolg op de voorgaande
preek, en maakt met dezelve een fchoon geheel uit.
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Ook de VIIde Leerrede, over het in zegening zayt2 van
de nagedachtenis des regtvaardigen , naar Spreuk. X:
7 a . lazen wij met groote belangfielling en ftichting. Het
kan niet anders, of zij moet op de Hoorders , ook op
de Akademifche Jongelingfchap , eene heilzame werking
hebben gedaan.
Wij lazen nu de list der overige Leerredenen onafgebroken volgen: VIII. Het Geloof,, dat God ook de geflrengheid van den Winter befluurt , naar Pfalm
- 17. IX. Jezus Christus , als de daarfleller van
het licht des eellwigen le7ens , naar a Tim. I: lob. X.
De Christengemeente te Jeruzalem in de eerJle dagen
van derzelver begaan , naar Hand. II: 42-47. XI.
Het gevoel onzer afhankelykheid van God bij onze uitzigten in het toekomende , naar Jac. IV: 13 -16. XII.
De kennis van God , ads een licht , hetwelk 1:47 zelf
aan de menschheid door middel van de Kerkhervorming
gefchonken heeft , naar Cor. IV: 6. XIII. De belangflelling In het waar en eeziwig hell der kinderen, naar
Marc. X: 13 - 16. XIV. David, als een navolgenswaardig voorbeeld voor den Christen ten dage van den
tegenfpoed , naar Pfalm XXXIX.
Moesten wij uit al deze fchoone flukken eene keuze
doen, wij zouden niet aarzelen , aan de twaalfde Leerrede den voorrang toe te kennen welke men het wel
inzonderheid kan aanzien , dat zij op een' tijd vervaardigd is geworden , waarin den Hoogleeraar iijn arbeid
aan zijne Gefchiedenis der godsdienflige en zedeliihe be.
fchaving van het hedendaagsch Europa (die waarfchijnlijk, nu het er zoo droevig en donke y in ons werelddeel
uitziet, wel vooreerst achterwege zal blijven) voor den
geest zweefde. (Zie Voorr. bl. X.) In deze zaakrijke
preek , uitgefproken op 1 November 1829 , wordt I.
het licht der kennis van God, hetwelk aan de Kerkhervorming verfchuldigd z#22 , in vier bijzonderheden
befchouwd , door te letten : op het woord waardoor
God tot ons menfchen fpreekt; op de dienst , welke Hij
van ons vordert; op den toegang, Bien Hij ons ver-
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leent ; en op de beloften , welke Hij ons fchenkt ; It.
aangetoond , dat avij dit licht van God zelven, als een
gefchenk van zipze hand, ontvangen hebben., waartod
de Redenaar wijst op de beginfelen , waaruir deltennis
van God ten tijde der Hervorming voortgefproten is ;
op de middelen , waardoor zij zich gevestigd heeft; op
de omftandigheden , die haar bevorderd hebben , en op
de zegeningen , die er uit ontflaan zijn ; III. herinnerd ,
Welk eene dankbaarheid wij Code voor dit gefchenk
bewijzen moeten. Wij moeten , namelijk , dit licht op
hoogen prijs alien ; hetzelve tot ooze volmaking gebruiken ; het verder aan Gods befltmr toevertrouwen.
De Hoogleeraar vergunne ons , aan het flot van ons
verflag , nog wine aanmerking in het midden te brengen ,
welke wij aan zijn wikkend oordeel onderwerpen. Zij
geldt uitiluitend noch inzonderheid dezen bundel ,
maar betreft ook de vroeger uitgegevene Leerredenen en den prediktrant des Hoogleeraars in het algemeen.
Offchoon Recenfent Been vriend is van langwijlige en
fopperige tekstverklaringen, gelijk voorheen bijkans overal van den kanfel gehoord werden , en nog in onzen tijd
niet geheel in onbruik zijn geraakt , het komt hem echter voor , dat , hetgeen VAN HENGEL over zijnen
tekst en deszelfs zamenbang zegt, gewoonlijk wet al te
kort is, ja , bier en daar,, fchraal mag genoemd worden.
En wij. bejammeren dit to meer,, otndat door eenige meerdere uitvoerigheid in dozen nog een ander gebrek zou
zijn voorgekornen , hetwelk in ons oog aan des Hoogleeraars predikwijze eigen is. Wij bedoelen namelijk ,
dat VAN MENGEL, die altijd eene vooraffpraak bij
zijne preken heeft, na het afiezen van den tekst, veelal
terflond tot het opgeven en verdeelen van zijn onderwerp
overgaat , en , otn zoo te fpreken , doorgaans met de deur
in het buis valt. Wij weten niet, hoe het anderen
gaat; maar ons wit dit nict behagen. En konden wij
dit op geene andere wijze verhelpen , liever zouden wij-,
hetgeen anders de flof der vooraffpraak uitinaakt, tot
inleiding bezigen na den tekst.
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De waardige VAN HENGEL, Wien wij hoogfchatten
en liefhebben , ga voort, in zijne nieuwe , gewigtige
betrekking, het heil der vaderlandfche Kerk en den roem
onzer Letterkunde te bevorderen Daartoe fchenke hem
God leven , lust en krachten

Disfertatio Academica Inauguralis , Discidio Ecclefiae Christianae , in Graecam et Latinan2 , Photii
auctoritate , maturato, quam — publico ac folenni examini fubmittit E. a. SWA L u E , cx pago
Stand daar buiten Brabantus. Lugd. Bat. apud H. W.
Hazenberg, Jun. 8vo. pp. VIII et 194.

Deze voortreffelijke Akademi:che Verhandeling verdient om meer dan Odne reden ook in dit Tijdfchrift loffelijk vermeld te worden. De fcheuring der Christe4yke kerk , in de Griekfche en Lattinfche, door toedoen
van PHOTIUS tot ryypheid gebragt , is een onderwerp , voor de tijden, die wij beleven, zeer gepast, en
bier door den jongen s WALUE op eene uitnemende wijze behandeld.
De verhandeling verdeelt zich , na eene gepaste inleiding
over het doel en de voornaamfle bronnen van het voorgenomen onderzoek , in drie Hoofdilukken. H. I. Over den
oorfprong en de oorzaken dier fcheuring tusfchen de
Griekfche en Latifnfche kerk, pag. 12-49. De verplaatfing van den zetel des Rijks , door KONSTAN.
IJ N den Grooten, Eaar Byzantium leide den grond tot
verdeeldheid. Maar bijzonder werd die oneenigheid grooter door verfcheidenheid van karakter bij Griek en Ro.
mein , door hunne verfchillende denkwijze , zeden , wijze van beftuur. Deze menigvuldige verfcheidenheid
maakte godsdienflige en kerkelijke eensgezindheid onmogelijk , vooral door bet flreven van Rome naar de op-,
perheerfchappij over al de Christenen. Dit wordt alles
voldoende uit de gefchiedenis van dien tijd voor oogen
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gefleld. „ Uit alles , (pag. 48 , 49) wat wij in
dit Hoofdftuk hebben nagegaan , kan men tins gemak„ kelijk zien , waarin Grieken en Latijnen onderling ver,, fchilden , en welke de oorzaken geweest zijn van die
oneenigheid , door welke zij eindelijk geheel van elkander gefcheurd zijn. Reeds vroeger waren de om, ftandigheden van Bier. aard , dat de eindelijke fcheu„ ring bijna niet heeft kunnen vermeden worden. Want
„ de Grieken moesten of haven der Roomfche kerk
„ worden , of, om vrij te zijn , zich afzonderen. Hun„ ne vrijheid wilden zij niet opofferen. Slechts Ern'
, man behoefden zij , om die vrijheid tegen het heersch, zuchtige Rome Te handhaven. Die man was r HOTIUS. ” Dit leidt van zelf tot H. H, waarin gehandeld wordt over de twisten , meest door toedoen van
P HOT Ills tusfchen Grieken en Latijnen gevoerd ,
waardoor de fchezzring tot ritpheid is gekomen. Dit
tweede Hoofdfluk is natuurlijk het uitgebreidfle , en heeft
(van pag. 50,143) geene te groote uitvoerigheid. Hier
leers men uit de Geichiedenis kennen de verdienflen van
PHO T I u s in Letterkunde en Godgeleerdheid , zijne
afkomst , wetenfchappehjke kennis , vorige betrekking
aan het Griekfche Hof, verheffing tot Patriarch , na het
=flag van I G N A T I U S, zijn karakter , denk- en handelwijze , en ernflige pogingen , om den vrede tusfchen
Grieken en Romeinen te bewaren. „ Want met de
„ Roomfche kerk wilde P 11.0 T1 u s, zoo als de meeste
„ Grieken v66r hem , nooit breken , indien gene dezen
„ maar niet wilde overheerfchen.” De opperheerfchappij van den Bisfchop van Rome heeft P H o T I u s nooit
erkend , ook niet door het gezantfchap aan N r x (JLAA s I. Doch deze flimme en vastberaden Paus wilde
voor het goede oogmerk van PHOTIUS geenszins het
bloote werktuig zijn. Heerschzuchtig boven zijne voorgangers , loerde hij er op , om de Grieken onder het juk
te brengen , en zocht den gedanen flap van r H o TI U S
aan dit zijn plan dienstbaar te maken • NIKOLAAS
ftelde zich voor ION ATIUS in de bres , als die tiit
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dankbaarheid wel bukken zoude. PHOTIUS kon met meer
anderen gemakkelijk inzien , wat NIKOLAAS in het fchild
voerde , uit den brief , dien de Gezanten van dezen listigen
Paus naar Konflantinopel hadden medegebragt. Dezen
brief beantwoordt PHOTIUS op zulk eene wijze,
dat de waarheid meest aan zijne zijde zich vertoont.
Ook uit dezen brief blijkt , dat PHOT1US den vrede,
maar met de regten en gebruiken der Griekfche kerk,
behouden wilde , en dat de fcheurmaker niemand anders
dan de Paus zelf was. Nu , dit was de eerlte noch
de laatfle maal. De redenen van P H O T I U S bevredigden NIKOLAAS niet , die dan ook zijne roofzuchtige
handen had behooren thuis te houden. Derhalve ftoorde
zich N I K O L A A S aan geene billijkheid. Hij drijft zijne
eifchen verder. Maar ook hierin wederipreekt hem r x 0TIUS, mannelijk zich en zijne zaak verdedigende tegen
de verdraaijingen der H. S. door Paus NIKOLAA s.
Deze dwingeland zag wel in , dat de Grieken vooral
door toedoen van P H O T I U S zijne oppermagt Os, onwettig bleven verachten. Vandaar al zijn haat tegen PHO'■
TI u s. Diens aannelling tot Patriarch was den heerschzuchtigen N I K O L A A S een Boren in het oog. Ongelukkig was er in die aanitelling het een en ander , dat
tegenfpraak met eenigen fchijn verwekte. „ Zonneklaar
„ blijkt echter,, dat de trotschheid en onwettige dwin„ gelandij van NIxot A A s de eerfte oorzaak gaven tot
„ die fcheuring." De Paus en Pausgezinden hebben
geen regt , de Grieken fcheurmakers te noemen. De
Gefchiedenis heeft N I K O L A A S en zijne opVolgers van
denzelfden Hempel als fcheurmakers gebrandmerkt. Op
aanitoken van N I K O L A A S viel men de Grieken aan ,
door de oppermagt van den Paus te lvillen bewijzen.
Dit verbitterde de Grieken. Het eigendunkelijk gedrag
jegens de Bulgaren, door de Latijnen gevolgd , bragt
brandflof aan voor het fineuiende vuur. En nu kwam
PHOTIUS voor den dag met de vijf punter' , in welke
hij aantoont , dat de Paus en de Latijnfche kerk grovelijk dwaalden , ten gevolge waarvan NIROLAAS en de

DISSERTATIO.

107

Latijnen door de Griekfche Synode werden in den ban gedaan
en als ketters veroordeeld. Intusfchen had er te Konflantinopel eene gewigtige verandering plaats door n A S
L i u s, die IIARDAS tilt de voeten maakte , den Keizer
vermoordde , en naderhand, door PHOTIUS over dezen
moord openlijk beftraft , ook dien Patriarch deed rui.
men voor den meer infchikkelijken IGNATIUS. NIK 0.
LAAS oogst de vruchten dier verandering niet in. Een
andere NIKOLAAS worth Paus in HADRIANUS II.
Deze betreedt bet voetfpoor zijns voorgangers. P H oTJ u s werd op eene Synode gedaagd , verfcheen eerst
niet , en toen hij eindelijk verfchenen was , antwoordde hij op niets. Hierover was men op hem verbitterd ;
maar hij behield , als aanhangers , mannen van name en
med. De vrede werd gefloten tusfchen Rome en Konflantinopel, maar flechts uiterlijk en in fchijn. Reeds
WI: bet vertrek der Roomfche Gezanten nit Konfiantinopel herrees de crude haat , en klaagden velen aan
I G N A T I U S en den Keizer over te groote afhankelijkheid van Rome. De Bulgaren gaven wederom eenige
aanleiding tot een verfchil , waarin de Grieken, zelfs
BASILIUS, den eisch aan Rome ontzeiden. In deze
uitfpraak waren al de Grieken , ook de drie Oosterfche
Patriarchen , tegen den zin der Roomfche Gezanten,
eenflemmig. BAST L I U S had zich nu den haat van den
Paus op den hals gehaald. PuoTIus, zich aan de
letteren toewijdende , nadat zijne ontnomene boeken hem
waren wedergegeven , herftelde zich in de gunst van
B AS 11. u s door een gedrag , in die tijden te verontfchuldigen , maar anders nooit te prijzen. B A S I L I U s
had voor zijne zaak een' man noodig , als P UOTIUS
was. Deze werd dan ook na den dood van IGNATIUS
in zijne vroegere waardigheid herfteld , met toeftemming
niet enkel van BASILIUS, maar van al de Griekfche
en Oosterfche 13islchoppen. Den heerschzuchtigen oVIII, opvolger van Paus II ADRIANUS II,
H
ftond hij flint tegen. Ten gevolge hiervan werd r HO.
Tills door JOHANNES in den ban ,gedaan. Do op-
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volger van JOHANNES VIII, MARTINUS II ,hevestigde die uitlpraak zijns voorgangers , uit wrok over
vroegere behandeling te Konfiantinopel. Doch daaraan
ftoorde zich weinig PHOTIUS, nadat BASILIUS zich
zijne zaak had aangctrokken. „ Deze nam dit dien Paus
, zoo kwalijk , dat hij , in een' brief aan dezen, diens
„ gezag met verachting bejegende en beipottede." Op
dezen brief antwoordde STEPHANUS V, na mART
NUS II en HADRIANUS III Paus geworden. Toen
ftierf BASILIUS, en L z o, hierop Keizer geworden,
was gebeto op PHOTIUS, en veinsde den Patriarch
te moeten afzetten , fchoon hij alleen voldeed aan de
neigingen van zijn hart , om aan PHOTIUS betaald te
zetten , wat hij vroeger tegen L E o geraden en gedaan
had. Die veinzerij van L E o dichtede aan PHo 'r I U S
misdaden toe , die niet konden bewezen worden. Evenwel veroordeelde hij PHOTIUS, en zettede hem in de
gevangenis. Zelfs de vijanden van P HOTIUS keurden
deze onregtvaardigheid af. Evenwel dreef LEO tot die
onregtvaardigheid bijzonder de toeleg , om, door de verheffing zijns broeders S T E PH A N U s tot Patriarch, voor
zichzelven te zorgen , om het even op welk eene wijze
hij zijn doel mogt bereiken. S T E P H A N U S V, de
laatdunkende Bisfchop van Rome , was hierover zeer
verheugd ; maar die blijdfchap was niet van dour of
volkomen. Want het bleek nu ten voile , dat de Grieken en Latijnen' reeds toen werkelijk waren verdeeld,
en dat zij , door de afzetting van P u 0 T I U S niet
konden hereenigd worden. Hierop ftierf PHOTIUS in
een klooster. Zijn gedrag wordt naar waarheid beoordeeld. En hiermede eindigt dit zeer voortreffelijk uitgewerkte tweede Hoofdftuk. Het derde handeit over de
gevolgen, Welke deze fcheuring gehad heeft , en over
de wsize , hoe deze _Nearing moet worden beoordeeld ,
pag. 144 —186. In het beoordeelen dezer gewigtige aangelegenheid handelt men verkeerd , door alleen op de
uitkomst het oog te vestigen. Eveneens is het verkeerd ,
op voorgaande gebeurtenisfen niet te zetten , om flout
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nit liefde voor Rome , te kunnen beweren , dat er
v66r P H O T I U S en N I K O L A A S en vervolgens vrede
heeft beflaan tusfchen de beide deelen der naderhand
verdeelde kerk. De twisten over P H O T I U S waren
ilechts geflild , nooit vereffend. Het minfle kon den onden haat op wekken , zoo als werkelijk gebeurde. Hiertoe geeft s w A L u E op , den toefland van het Oosten
en Westen, vooral door toedoen van K ARE L den Greaten. Deze Koning verhief den Bisfchop van Rome. De
Grieken waren hierwede niet in bun fchik. Elke vg rbindtenis van de Griekfche en Latijnfche kerk wend bierdoor en door andere omitandigheden geheel afgebroken.
Op Liam gaf dit een en ander aanleiding tot het herleven der geflilde twisten tusfchen de Grieken en Latijnen.
CEKULARIUS, door de indringerijen der Latijnen
hiertoe genoopt , kwam tot den flap , om de Latijnen
openlijk van dwalingen en eigendunkelijke veranderingen in
leer en godsdienst te befchuldigen. Deze Patriarch herhaalde eenige flukken , Welke PHOTIUS reeds vroeger
den heerschzuchtigen Romein had voorgeworpen. Evenwel
had caltULARIUS geen doel , om den oorlog te yenklaren. Hij wilde flechts verhinderen , dat den Grieken
de Westerfche dwalingen werden opgedrongen , en de
Romein den Griek den voet op den nek zettede. L E
IX, toen Paus , fchreef in eenen brief groote woorden ,
maar van weinigc beteekenis. Geene wederlegging van
befchuldigingen , maar trotfche pogcherij op de vermeende
opperheerfchappij. Die brief heritelde den vrede niet.
CERULARIUS, in Linde vooral geen PHOTIUS, zocht
evenwel , even als doze, den vrede , nits de bijzondere
kerkplegtigheden den Grieken verbleven. L E o , zich met
de hoop vleijende , dat de zaak naar zijnen wensch zou
uitvalien , zond Gezanten naar Konflantinopel met brieyen , die alleen verwaandheid en aanmatiging kenmerkten,
en c E It uLARtus minder genegen tot vereeniging
maakten. Ook die Gezanten , door den Keizer , uit eigenbelang , gunflig ontvangen , bedierven alles door hunnen
euvelmoed; waardoor CERULARIUS en vele ,anderen

weg ,
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met een groot deel van het yolk tegen hen bleven ingenomen. NICETAS viel hen in gefchrifte aan , maar
moest , op bevel des Keizers en het dringen dier trotschaards , zijn boek verbranden , en hetgeen hij zelf gefchreven had veroordeelen. CERULARIUS en alien
van zijne partij werden in den ban gedaan. Dit gefchiedde in de kerk van Sophia. Toen werd het yolk oproerig. Het oproer werd getlild , maar door toegeeflijkheid
aan het yolk. CERULARIUS durfde men niet afzetten.
Deze behield zijne waardigheid, Ilelde de listen van den
Latijnfchen Bisfchop ten toon , en herhaalde de befchuldigingen , reeds bij het leven van PHOT/US openlijk gedaan. PET R u s , de Patriarch van Antiochie , beantwoordt den brief van CERULARIUS. Door dezen
zou geene fcheuring gekomen zijn. Doch deze was ook
minder getergd, dan de Konflantinopolitaan op onderfcheidene tijden. De Latijnen hebben de Grieken getergd. Dit deed den Griek op zijne beurt den Romein
aanvallen. Hieruit moet men de bitterheid der Grieken
verklaren en eenigzins verontfchuldigen. — Over de vooren nadeelen dier fcheuring handelt de Doctor nog kortelijk. Dit laten wij nu aan zijne plaats.
Door het uitkippen van eene en andere bijzonderheid
uit deze voortreffelijke Disfertatie , geleidelijk voorgefteld en uit de Gefchiedenis grondig bewezen , hebben
wij onzen Lezer in that gefleld , om zich te verzekeren, dat s WALUE voor dit onderwerp en voor de verdere godgeleerde ftudien zeer wel berekend is.

Grondbeginfelen der Natuurkunde , of Natuurkundige
117!Isbegeerte , zoowel in het algemeen , als met betrekking tot de Geneeskunde , zonder behrilp van wiskundige betoogen voorgedragen, door NEIL ARNOTT,
M. D., Lid van het Koninkly-k Collegie van Natuurkundigen te Lonclen. Uit het Engelsch vertaald
door A. C. OUDEMANS I Lector in de Proefonderv.

N. AR. NO TT NATUURKUNDE.

Natuurk. by- de Anil. Departa. Tot Nut van't
rneen , enz. Iflen Deels Ifie Stuk. Te ilmfierdarn , by' de
aoobI.f 1-7o.
Gebr. Diederichs. 183o. In gr. 8vo.
et is een ongunftig teeken wanneer een leerboek
H
over de Natuurkunde op den titel de belofte behelst ,
van die wetenfchap te zullen voordragen zonder behulp
van wiskundige betoogen. Die verklaring toch bevat de
verzekering , dat men aan de Natuurkunde den eenigen
grond , dien zij heeft , om op den naam van wetenfchap
aanfpraak te maken , ontnemen , dat men Naar van alle
inwendige kracht en ilerkte berooven, dat men het verband tusfchen hare onderfcheidene deelen verbreken ,
met 66n woord , dat men deze voortrelfelijke wetenfchap
tot een nietig zamenftel van onbeduidende redeneringen
verlagen zal.
Het leerboek van Dr. NEIL ARNOTT prijkt , blijkens de vertaling, waarvan wij bier het Men Deels the
Stuk aankondigen , op deszelfs titel met deze , voor velen inderdaad uitlokkende , belofte ; en wij moeten den
Schrijver regt doen wedervaren , met de verklaring , dat
hij, als een eerlijk man , woord gehouden , maar ook
daardoor een werk geleverd heeft , in ons oog, van geenerlei waarde. Het verwondert en finart ons daarom , dat
de Heer OUDEMANS, die , als Onderwijzer in de Natuurkunde , waarfchijnlijk behoefte gevoeld heeft aan eene
gefchikte handleiding, die hij bij zijne lesfen zoude kunnen volgen, en daarin door de vertaling van een of ander vreemd leerboek heeft willen voorzien , zijne keuze
bij het onderhavige heeft bepaald , hetwelk, wel verre
van zich van eenige andere zijde aan te bevelen , fchier
in elk opzigt verdiende te worden ter zijde gefteld. Want
daargelaten , dat het die deugden mist , welke het alleen
van een gepast gebruik der Wiskunde kon ontleenen ,
zoo vinden wij , en wat de bepalingen , en wat de orde ,
en wat de behandeling der onderwerpen betreft , overal
de doorflaande bewijzen , dat bet bock gefchreven is
door een' man , die in dit yak althans Beene kennis van
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zaken heeft , en dus een' arbeid heeft ondernomen, waarvoor hij ten eenemale ongefchikt is.
Lamers, zoo wij bij de Definition flilftaan , zoeken
wij te vergeeis naar die van Natuurkunde , het hoofdonderwerp van het leerboek: Phyfica is (zie bl. 36) een
barbaarsch woord , voor hetwelk men in deze tijden de
kortfle uitdrukking zoude genoraen hebben , om den algen2eenen loop der Natuur te beteekenen ! Even zoo is
het met Chemie gelegen , voor welken naam een andere,
meer gefchikte, om de grondfloffelijke of zamenflellende
deelen onzer Zarde aan te duiden , gevonden zou kunnen worden ! lifeetkunde is de wetenfchap der grootheden (bl. 26) ; terwijl (bl. 32) de geheele Triskunde, in hare
hoogfle vlugt , niets is dan eene vergelOing van de verfchillende aangenome(ne) grondmaten. Ben goede curfus
in de Triskunde fluit niettemin eenen hoogeren curfus
der Natuurkunde, Scheikunde en Phyfiologie in , en
wordt DAARDOOR allezins belangrijk. Zoo zegt ook de
Schrijver , bl. 34 , dat Talen en Redekunde en de afgetrokkene friskunde bona van Been nut zijn , dan in
derzelver toepasfingen op de Natuur- , Scheikunde,
enz. En dat de Natuurkunde althans niet onbelangrijk is ,
blijkt , daar,, volgens hem , (bl. 45) de wetgever,, flaatsman , de geestelilke , de Zeeman, de krilgsman, de landeigenaar, de landman, de manufacturier, de kooprnan, de man
Van letteren , en eindelijk ook de ottders VAN BEIDERLEI
KUNNE dezc wetenfchap behooren te beoefenen.
Vat den inhoud van het leerboek betreft , lezen wij
bl. 56 en very. , dat de vier woorden: eerfle deeltjes ,
aantrekkingskracht , afflootende kracht , en traagheid ,
ons tot vier algemeene waarheden of wetten leiden , die
het grootere gedeelte der Natuurverfchijnfelen verklaren ;
doch welke die wetten zijn , wordt noch hier , noch in
het Ilk Hoofddeel , volgens het opfchrift aan de behandeling dezer vier grondwetten toegewijd , opgegeven ;
want in dit Hoofddeel (hetwelk , volgens het Overzigt ,
de Samotologie (fic) en de .Dynamica behandelen zal)
vinden wij de volgende onderafieelingen : Zeer kleine
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onvernietigbare atomen ; zeer klein; /lof; algemeene
aantrekking ; wilzigingen in de aantrekkingskracht ,
enz. enz. Het 2de Hoofddeel handelt over de leer der
vaste ligchamen , en ontrouwt de aanwending der vier
(onbekende) grondwetten tot de verklaring van de eigenfchappen en beweging der vaste ligchamen (Mechanica). In het 3de Hoofddeel wordt de leer der vloeifloret: (Hydrostatica, Luchtkunde, Hydraulica , Geluidkunde); in het Ode , die van de onweegbare florets
(Warmte/lof,, Lichtflof, , Electriciteit , Magneetgof),
en in het 5de, eindelijk , worden de verfchU'nfelen des
hemels verklaard. — Dit overzigt zal , vertrouwen wij,
voldoende zijn , om te bewijzen , nret hoe weinig orde
de zaken in dit leerboek voorgedragen warden.
De behandeling , eindelijk , der onderfcheidene onderwerpen beilaat hierin , dat in de rubrieken , in welke de
hoofdafdeelingen gefplitst zijn , eene groote menigte
meest weinig beteekenende verfchijnfels en voorvallen zijn
bijeenverzameld , die vervolgens op de eene of andere
wijze , welke alle niet evenzeer op juistheid aanfpraak
kunnen maken, opgehelderd en , zoo als het heeten
moet , verklaard worden. Zelfs ontbreekt het niet aan
aneccioten , die men eer in een' Almanak , dan in een
leerboek over de Natuurkunde , zou verwachten. (Zie bl.
122, 123.)

De Vertaler heeft hier en dear aanteekeningen bij het
werk gevoegd , die echter ons onguntlig oordeel over
dit werk geenszins konden doen opheffen.
Holland: Roem in Kungen en Wetenfchappen, enz.
Door II. Baron C O L L O T D 'ESCURY, Heer van
Heinenoord. IVden Deels Vle en 2de Stuk. In 's
Gravenhage en te 41 de Gebroeders van
Cleef. 183o. In gr. 8vo. XII en 467 bl. 4anteekeningen en ZWragen 751 bl. f II-75.

K ondigden wij vroeger van dit voortreffelijke werk
BOEKBESCH. 1831. NO.
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de drie eerfle Deelen , Hollands Roem in de beeldende
Kunften , (vooral in zoo verre die, met de Dichtkunst ,
aan de verheffing des Vaderlands dienstbaar waren) de
eigene en Oosterfche Taalkennis , aan : thans ontmoeten
wij bier de befchouwing der oude Griekfche en Romeinfche
Letteren , in zoo verre die in Nederland beoefend werden , die onzer Letterkunde, (waaronder de Schrijver
hier bepaaldelijk onze oudere gefchriften en Rijmkronijken , onze gefchiedkundige werken , iircadia's mengelwerken en Romans verftaat) onzer Pazij en Welfprekendheid. Men zal bier ongemeen veel belangrijks en
fchoons aantreffen uit den rijken voorraad van 's mans belezenheid ; en bet komt ons voor, dat hieromtrent in
het voor ons liggende Deel minder hors d'oeuvres gevonden worden , dan in de vorige. Men gevoelt , dat het
ons onmogelijk is , eene doorgaande fchets van zoo vele zaken te geven , als in dit Deel voorkomen. In de
klasfifche Letterkunde is de Heer D ' ESCUR y volkomen t'huis , en vooral een groot beminnaar der Laqjnfche Dichtkunde. Het is dus niet te verwonderen ,
dat hij bij dezen tak van Litteratuur met zekere voorkeur vertoeft , en geenszins tot dezulken behoort , die
(zoo als vele ook waarlijk geletterde Franfchen en
Duitfchers) de Latipzfche PoEzij der nieuweren voor
beuzelachtig fpel verklaren , zeggende , dat men flechts
in zijne moedertaal dichten kan. Het is wel waar , dat
fommigen daarin wat veel herinneringen hebben , zoodat
hunne gewrochten niet meer dan eerie foort van centones
zijn ; doch wanneer men zich verbeeldt , dat velen onzer oude Geleerden even gemeenzaam , ja gemeenzamer
met bet Latin dan met hunne moedertaal waren; dat
b. v BARLABUS, hoezeer hij ook ten gevalle van
het Gezelfchap te Maiden wel eens een Hollandsch
versje maakte, dat DE GROOT en anderen toch zekerlijk , in letterkundige onderwerpen , meer in 't Latin
dachten , dan in 't Hollandsch , dan zal men bet hun
ook ten goede houden , dat zij doorgaans ook hun govoel in die taal uitdrukten.

HOLLANDS ROEM , ENZ.

115

De Schrijver haalt zijne flof van de vroegfte tljden of
op , ook bij andere NatiM , en gaat , na over het bekende gefchil tusfchen PERRAULT en BOILEAU,
over de meerdere voortreffelijkheid der Ouden of Nieuweren , gehandeld te hebben , tot het begin der nieuwere
Letterkunde in de Middeleeuwen over , waarvan hij vele
merkwaardige bijzonderheden verhaalt , zoo als over de
fchaarschheid der boeken en van het parkement in de
Middeleeuwen , de boekerij te Egn2ond , de herleving
der Letteren in Italij , en in Nederland tot op E 1 A su s ; onder anderen de belagchelijke bijzonderheid , dat
in de fchool van G E E R T G R O E T E de fiedante wet
heersthte , om , op vernederende ligchaamsftraf , altijd
Latin te fpreken ; terwijl te Zmersfoord zelfs diensubeiden in 't Latin zongen (?) en Indiaanfche Koningszonen
aldaar fludeerden (.1anteek. en Bifdr. bl. 120.); over
de betrekking van vorm en /lof bij de fludie der Ouden
(bl. 209) , den luister onzer onderfcheidene Hooge.
fcholen en rithenaca , enz. In het ftuk Nederlandfehe
Letterkunde verdient bovenal opmerking de vermelding
van het gedicht op de belegering van Nuis in 1474 door
den Secretaris dier S tad , een H. S. , hetwelk ons door
dit werk eerst bekend wordt. (iIanteek. en Bijdr. bl.
291-304.) De aanvoering van BEVERWUK IS werk doet
de geleerde en beroemde , vooral Nederlanelfehe , Vrouwen vermelden.
In het tweede Salk des vierden Deels worden wij op
eene dichterlijke bloernlezing vergast. De tekst ftaat hier
tot de aanteekeningen in eene betere verhouding , dan in
het eerfte gedeelte. De Redenaar vermeldt in genen meer
tijdrekenkundig de Dichters , in drie tijdperken : bloei
en kracht verflaattiven en afnemen, herleven ; in
deze meer de diehtfoorten , en de betrekkingen der poEzij, voornamelijk der onze , tot de Name,- , de Ge•
fchiedenis, de Godsdienst , de Toonkunst en het Tooneel , met doorloopende fchetfen van D E NIA a RE 's .jaeoba van Befferen, (welks lof,, naar ons oordeel, wat
hoog wordt opgevijzeld) van Jacob S'imonsz. de Kijk
H2
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en Maria van Bourgondia van VAN BIERKEN, den
Monzongo van harm Echtgenoot , .dgon , Sultan van
Bantam , van o. Z. VAN HAREN, van de Cleopatra ,
Leo de Groote, en het Beleg van Haarlem, van de Frettle DE
LANNON', en beknopter van AN s L o 's Par!'xiche Bruiloft
en den Oldenbarnevcldt VanN0INISZ. Dit zijn belangrijke
bijdragen tot de Gefchiedenis onzer Dichtkunde , te meer,
daar men in de gewone bloemlezingen , hoe talrijk ook,
geene analyfes onzer Treurfpelen vindt. Korter wordt
het Blijfpel , het Hekeldicht , het Epigram afgehandeld ,
maar van die alle nogtans genoegzame en zees gepaste
voorbeelden bijgebragt. Met blijkbaar welgevallen vertoeft de Schrijver bij de Heroide , of den Heldinnebrief,
wdarin hij zelf zulke fraaije ftukken in zijnen Carminum
Fasciculus geleverd heeft, en van welke dichtfoort hij
ons nu de Litteratuur mededeelt.
Omtrent de welfprekendheid (in den meer bepaalden
zin , en zonder van den gerchiedilij1 , die vroeger behandeld was , te gewagen) volgt de Schrijver de verdeeling in welfprekendheid van den Kanfel , der Bane , van
de Raadsvergadering en der Lofrede , en ontveinst onze
armoede in verfcheidene dier vakken niet ; hoewel hij met
veel kunde en oordeel het goede , dat wij daarin nog
hebben , weet op te delven. In de Kanfelwelfprekendheid heeft eigenlijk eerst de laatfte halve Eenw goede
Modellen geleverd het vroegere was , met enkele
zonderingen , erbarmelijk ; waarvan in de Aanteekeningen en Bijdragen eenige allerkluchtigite ftaaltjes voorkomen , van ulTENBooAARD of , tot eenc Lijkrede
op zekeren ADAM ADRIAAN VAN DER DUYN
toe , overleden in 1753 , die bij Vader ADAM vergeleken wordt , als eerfie Edele , Zegelbewaarder , Stadhouder , Houtvester, Bewindhebber der Specerijen , Hoofdingeland en Rentmeester. Dit is geen fermoen , voor
een grapje verzonnen , maar in de Christelijke Hervormde Kerk te Sasfenheim voorgedragen , ten tijde dat
_Duitsehland reeds op MOSHEIM en JERUSALEM
boogde , en 's Hage reeds v66r dertig jaren sAtra.IN had
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gehad ! -- De geleerde Schrijver zegt ook teregt , dat
de Franfche of Waalfche Kerk op de Nederduitfche
een' gunitigen invloed geoefend heeft. Men had ook
wel van den invloed der Duitfche verbeterde Preekmethode op de onze lets kunnen melden , en over 't algemeen wat meer van dezen thans zoo bloeijenden tak onzer Letterkunde zeggen, die , naar evenredigheid der Poezij , een weinig mager wordt afgehandeld , even als de
Lofrede, waaromtrent wij toch zulke heerlijke voortbrengfels hebben. Tot onze verwondering fpreekt de
Heer D ' ESC Ult y niet eens van de meesterlijke Lofredenen van VAN DER PALM op VAN DR PERRE,
BORGER en KEMPER; op KEMPER, wiens verlies de waardige Schrijver toch zoo diep gevoelt ,
en dezen zijnen gewezen' ambtgenoot in 's lands Hooge Vergadering bier een klein, maar keurig gedenkteeken ilicht. (131. 461 der 1anteek. en Bijdr.) Ook had
er wel iets van de Gelegenheidsredevoeringen , waaromtrent wij mede bij VAN DER PALM zulke meesterftukken op Leydens .jubelfeest , op het 'fosters- en oude
Studentenfeest hebben, mogen gezegd worden.
Deze weinige opmerkingen meenden wij to mogen maken op eenen arbeid , die anders aan de Kritiek weinig
ftof tot berisping biedt , en zoo wel van de kunde en
den fmaak , als van het vaderlandlievende hart des edelen
Schrijvers de zigtbaarfte blijken draagt. Wij verlangen
zeer naar de voltooijing dezer Eerzuil voor onze Natie , die , tot ons leedwezen, flechts bij vreemden , onkundig in, of bevooroordeeld omtrent onze taa], onopgemerkt zal blijven.
Verhaal van eene Reize naar en Tangs de Zuidwestkust van
Niel/Iv-Guinea, gedaan in 1828 door Z. M. Corvet Triton,
en Z. M. Coloniale Schoener de Iris ; door J. MODERA, Luitenant ter Zee van de tweede Klasfe. Met eene Kaart
(mitsgaders gegraveerden Titel en Fignet.) Te Haarlem,
by V. Loosj es. 1830. In gr. 8vo. XVI en :6o bt. f 2‘20.

H et was een gelukkig genomen befluit van den Luitenant
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of Om:tan, om toe te geven aan het aanzoek, zoo van zljne
vrienden, als van den uitgever der aangekondigde Reis,
door zijne opmerkingen en aanteekeningen , in den vorm
eener reisbefchrijving , openbaar te maken. Immers er was
te veel ter plaatfing in het eene of andere Tijdfchrift, en
de fliji was te goed, de inhoud te belangrijk, de reeks van
waarnemingen te juist en volledig, om dat alles flechts tot
voorlezing aan vertrouwde vrienden to bewaren. Wij ont.
vangen hier eene wezenlijke Ontdekkingsreis van een deel der
Zuidwestkust van Nieuw-Guinea ; wijders het berigt van de
vestiging eener Nederlandfche Volkplanting aldaar,, aangevan.
gen met de ftichting van het Fort Dubus en de inbezitne.
ming van de Westkust van Nieuw-Guinda en de landen binnen dezelve gelegen, beginnende van den ',viten graad
iengte beoosten Greenwich , op de Zuidkust , en van daar
W. N. W. en westwaarts op , tot de Kaap de Goode Hoop, op
de Noordkust (namelijk van Niessw-Guinea) gelegen; en voorts
ontmoeten wij bier belangrijke bijdragen tot menfchen- en
volkenkennis, taal- , natuur- en zeevaartkunde,
Hetgeen Recenfent bij de lezing van dit boek inzonderheid
behaagde , was des Schrijvers nederigheid , eenvoudigheid,
waarheidsliefde , naanwkeurigheid, en overal doorftralende
kunde in zijn vak , met de daarbij behoorende hulpwetenfchappen; door al hetwelk (en dit is de boofdverdienfle
eener reisbefchrijving) deszelfs verhaal eene innerlijke geloofwaardigheid verkrijgt , die niet toelaat aan de juistheid
tier opgaven te twijfelen. Wij zeiden reeds daarboven, dat
de ftijl goed was , en dat is zoo: bevalligheid, fierlijkheid,
welfprekende befchrijving van natuurtooneelen of verfchijnfelen zal men echter hier vruchteloos zoeken. Maar bet
was ook nimmer het doel van den geachten Schrijver, in
het gebied der Letterkunde te fchitteren. Bovendien geraakt
men, bij het lezen van zulke fraaije reisbefchrijvingen ,
feeds in twijfel, of de prozairche waarheid niet een weinig
is opgefierd. Zij mogen dus, als modellen van fchrijfftijl,
welkom zijn in de boekerijen der geletterden; voor uitbrei.
ding van wetenfehappelijke kennis zijn ze minder gefchikt.
Eene reis door Zwitferland, Italie , of elk ander van elders
reeds in de bijzonderheden bekend land, wenscht Recenfent
dus voortaan liefst met alle mogelijke bevalligheid, vettevenheid en wegflepende welfprekendheid befchreven: want
zulk eene reis leest hij meer om den flij1 , dan om de zaken,
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Eene ontdekkingsreis van onbekende of weinig bekende landftreken heeft hij liever wat minder fierlijk , maar duidelijk
en naauwkeurig; zoodat het gebied der wetenfchappen , meer
dan dat der fraaije kuniten, er door verrijkt wordt: want
dergelijk een boek leest hij meer om de zaken, dan om den
\Vij ontvangen bier eene ontdekkingsreis, en aan de
vereischten cot zulk eene reisbefchrijving is bier volkomen
beantwoord. De zeeman vooral vindt bier alles met juistheid aangewezen maar niet voor den zeeman aneen is er
gezorgd. B. v. bl. 115 en vervolgens ontmoeten wij eene
lijst van woorden in de Nederlandfche, Oetanataanfche en
Lobofthe talen. Oetanata en Lobo zijn beide Nieuw-Guine.
fthe districten. flet verfchil der woorden is meer dan dialectverfchil , b. v.:
Op Oetanata ofKoyway. Op Lobo enz.
Eene vrouw . . koerani . . . mawina.
Een kind . ^ . moetoeki
. . tamanetto.
De mond . . . irie
. . . . oriengo.
De tanden . . • tici
. . . . riwotongo.
De tong . • . mare . . . . kariongo.
De neus
. . fikalongo.
. birimboe
De oogen . •. Iname .
. matatongo.
Het hair . •
. . . monong-foeroe.
oeirie
De hals
• • . ema . . . . garang.
Het hoofd . • • oepauw . . monongo, of oemoen.
Vanwaar zulk een verbazend verfchil? Ziedaar een punt
van onderzoek voor gerchiedkundigen , taaivorfchers en An.
thropologen, De laatflen brengen de Papuers of Nieuw-GuineErs, die eigenlijk in Papuers, of dal-, en rilfoeren, of bergbewoners , verdeeld zijn , tot den enkel ras. Doch de bier
opgegevene woorden zijn alle van eigenlijk gezegde Papairs of Nieuw-Guinefthe dalbewoners. Ziju de Loboers, onder
welken onze voiplanting gevestigd is, foms zelven eene yolk.
planting uit de naburige eilanden Namatotte, Aidoema enz. ,
welker taal zij fpreken ? en zijn alzoo de Oetanata-, en
denkelijk ook de nog zuidoostelijker Dourga-betvoners , alleen
de echte Papuers? Dit zou kunnen zijn, doch verdienc wel
to worden nagefpoord ; als ook, of de Alfoeren weder een
geheel andere fiam , ja zelfs een ander ras zouden wezen.
Hoe groot is reeds de verkregen fchat van menfchelijke kundigheden; maar hoe gering sevens, in vergelijking van het
nog verborgene, en toch, vooraf befchouwd, niet volitrekt
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onvindbare 1 Dit moedige de weetgierigen aan tot voortdurend onderzoek.
Tot proeve van flip en inhoud deelen wij het voigende mede
(b1. 112.) : „ Zoo wel bij de Papuers als bij de Alfoeren is de
„ veelwijverij geoorloofd. Bij de Papuers [die door de Ceramniers tot omhelzing van het Islamismus zijn overgehaald]
„ gerchiedt het huwelijk volgens de voorfchriften van M A„ HOMED, De Alfoeren vinden goed, zuiks bij wijze van
„ defertie te doen. Wanneer namelijk de jongeling en het
• meisje van hunne onderlinge genegenheid zich overcuigd
• hebben , zoo ontvlugt edn der geliefden [lees gelieven] het
• ouderlijk huis. De andere , wien zuiks niet onbewust
„ is — dewiji zij de voorzigtigheid gebruiken om tijd en
„ plaats te voren af re fpreken — volgt weldra den eerst
• weggeloopenen. Dan leven zij eenigen tijd re zamen in
hunne fchuilplaats , terwijl de wederzijdfche ouders alle
• inogelijke pogingen nanwenden , om het gedeferteerde paar
„ terug te vinden. Zoo ras is hun dit niet gelukt , of beide
„ familien komen bijeen, en zoo dan het huwelijk met de
„ wederzijdfche belangen der familien ftrookt , heeft er ter„ fond eene ainnestie voor het bedreven feit plants. Dan
geeft de jongeling eenen bruidfchat aan de bloedverwanten
„ zijner teederbeminde , en wordc, van dezen fond af, be„ fchouwd als wettig met haar verbonden te zijn. Strookt
, het huwelijk niet met de familiebelangen , dan moeten zij
, en elk weder in zijner ouders [lees ouderen]
f
• cheiden
huis terugkeeren , om naderhand met een' ander' dezelfde
• klucht te herhalen.”
Op bl. 1St teekent de Schrijver aan „ dat op het graf van den
• ex-Keizer 'des de naam NAPOLZON gefchreven float, ge.
• lijk zuiks op fommige afbeeldingen van dat graf vertoond
• wordt. Geen het minfle oprchrift [en de Heer moDER A,
fpreekt bier als ooggetuige] is op hetzelve geplaatst.”
Op dieptens, voor diepten, meervoud van diepte , en der.
gelijke onachtzaamheden , had de Corrector, die anders zijne
task doorgaans goed vervuld heeft, nog wel was naauwkeuriger mogen letten. Het Vignet , voorfellende het Fort Du.,
bus, te Merkusoord, op Nieuw-Guinea , is door den Schrijver
zelven fraai geteekend , en door VEELWAARD gelukkig
graveerd. Ook de Kaart achter het werk , aan welker oor.
fpronkelijke zamenftelling de Schrijver zoo veel deel had, en
die door hem verkleind is geworden , verdienc alien lof wegens juistheid, volledigheid en duidelijkheid.

1. A. N IJ HOFF, GESCHIEDIINIS VAN GELDMILAND, 12 I

Gedenkwaardigheden uit de Gefchiedenis van Gelderland , door
vnuitgegevene Oorkonden opgehelderd en bevestigd. Door
IS. A N. N 1J H 0 r F Korrespondent der tweede Klasfe van
het Koninklijk Nederlandsch Ingituut van Kungen en Wetenfchappen, Opzigter van het Provinciaal Archief van
Gelderland. ifle Deel, (De toefland van Gelderland in de
eerfle helft der veertiende Eeuw.) Met Afheeldingen. Te
Arnhern, bij P. Nijhoff. 1830. In gr. 4to. PI, CXXXIV en
4.77 hl. Bij Inteekening f 12

H

et heeft alle kenners en ware lief hebbers der Vaderlandfche Gefchiedenis, in 't bijzonder de zoodanigen, die in
Gelderland woonden, of LOC dat gewest door afkomst als
anderzins in betrekking flonden, altijd feed gedaan, dat de
beide groote werken nit welke men zich met reden een
nieuw licht voor de Uelderfche Gefchiedenis voorfpelde,
door den dood van derzeiver Schrijvers onvoltooid gebleven
zijn. De Heer B ON0 Am Loch , die de uicgave van een
volledig Charterboek der Hertogen van Gelderland en Graven
van Zutphen ondernomen en daarvan -reeds eenige flukken
uitgegeven had, brags zijnen uicmuntenden arbeid niet verder
dan tot den jare iz86; en de Baron VAN s PAEN, die dezen door BONDAM bijeengebragcen voorraad, en dien, wel.
ken zijne eigene rijke verzameling hem bood , met ongeloofelijke zorg en vlijt bearbeidde, en eenen aanvang gemaakt
had met de uitgave eener Ilistorie van Gelderland , overfeed
niet fang na de uitgave van het eerfte Deel , 't welk in 1814
in het licht verfcheen , en met den dood van Hercog RE IN ALD II in 13 4 3 befloten words.
De Heer NUHOFF, die, als Opzigter van het Provinciaal
Archief van Gelderland, eenigen tijd geleden , van hooger
hand met de nitnoodiging vereerd werd , om zoodanige oorkonden uft dat Archief in 't licht te geven, als belangrijk
en voor openbaarmaking gefchikt in hetzelve voorhanden waren, wist , bij den overvloed van zoodanige flukken nit onderfcheidene belangrijke tijdperRen , aan deze uitnoodiging
niet beter te beantwoorden, dan met de groote en moeijelijke
tank op zich te nemen, om beide de zoo even genoemde
werken tevens te vervolgen. Eene onderneming , welke gewisfelijk door ieder , die den Heer N IJ I/ 0 F F kende, en het
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flandpunt in aanmerking nam, waarop hij zich geplaatst vond,
reeds dadelijk is toegejuicht, en nu bij de in het licht ver.
fchijning van het aangekondigde eerfle Deel zeker ook door
hen zal toegejuicht worden, die hem te voren niet kenden,
en dus onzeker waren , in hoe verre hij voor dezen rensachtigen arbeid zoude opgewasfen zijn.
Uit het Profpectus van dit werk leerden wij , dat hetzelve
uit zes Deelen bellaan , en eindigen zal met de Gefchiedenis
van Hertog KAREL VAN EGMOND, die , gelijk bekend is ,
in den jare 1538 overleed. Offchoon dit nu in de Voorrede
niet herhaald wordt , hopen wij echter,, dat des Schrijvers
arbeid niet te ver van dit bepaald beftek zal afwijken; fchoon
het van zelve fpreekt , dat hem eenige ruimte behoort te
worden gelaten , om zijn plan naar de omaandigheden te
wij zigen.
Daar het werk van den Heer VAN s P A E N tot 1343 , en
dat van no NDAM flechts tot 1286 loopt, is dit eerfle Deel
hoofdzakelijk een vervolg op het laatstgemelde. Men ontvangt bier dus de Gelderfche Charters van 12;6 tot ;343 ,
vergezeld van historifche en taalkundige ophelderingen , en
voorafgegaan door eene Inleiding over den toefland van Gel.
derland in de eerfle helft der i4de Eeuw. Van beide zullen
wij trachten verflag te doen.
War vooreerst de Inleiding becreft: in dezelve worden de
volgende onderwerpen behandeld. Na het een en ander te
hebben aangemerkt omtrent de Graven van Gelre en vox Zut.
phen, den aard der Grafelijke bediening, de erfelijkheid der
Graaffchappen, den omvang en de grenzen van Gelderland
onder REINALD I, de omf/andigheden , onder welke
REINALD II de regering aanvaardde, en de uitbreiding van
Gelderlands grenzen gedurende den tijd van zijn beheer,,
I—X) verdeelt de Schrijver deze zijne Inleiding in twee
Hoofdaukken, van welke het eerfle het Land en Volk (b1.
X—XLVIII), het tweede deszelfs flaatkundige betrekkingen
en inflellingen ten onderwerp heefc In de afdee!ing Land en
Volk worden de volgende punten behandeld :
I. Ligging van Gelderland. Zeearand. Dijken. Overfiroomingen. Waarden en Zanden.
II. Landbouw op lage gronden. Waterlozingen. Hooge
gronden. Bosichen. Landbouw op hooge gronden. Woesce
gronden. Veenen. ileerenveld. Ontginning van woeste gronden. Boomvruchten. Visfcherij. Jag:. Veefokkerij. Gevogelte.
Bijenteelr.
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Binnen/andfche Koophandel. Tollen. Buitenlandfche
Koophandel: op de fteden langs den Rijn, op Braband en
Vlaanderen, op Holland, op Vriesland , op de Oostzee , op
Engeland , op Schoonen enz. Befcherming , aan den Koophandel verleend, door Verdragen , door Wetten en Inflellingen.
Jaar. en Weekmark ten. Joden. LornbardiErs. Muntfoorten.
Maten en Gewigten. Waarde van het Geld.
IV. Nijverheid en Kunstvlijt. i\lolens.
V. Kuntlen en Wetenfchappen. Scholen. Genees- en Heelkunst. Sprekers. Kamerfpelers. Taal.
VI. Leefwijze. Kleederdragten. Spijs en Drank. Vermaken
en Uicfpanningen. Zeden.
Het Hooftlftuk der flaatkundige betrekkingen en inflellingen
geeft een overzigt der volgende onderwerpen:
Betrekking van den Graaf , naderhand Hertog van Gelder op den Keizer en het Duitfche Rijk als bezitter der Landvorftelijke hc;ogheid , van verfchillende kroonregten; als
Leenman: de Graaf, Hertog van Gelre , Leenman des Bis.
fchops van Utrecht. Staatkundige betrekkingen tusfchen
Gelderland en de naburige gewescen, als Braband , Vlaanderen , Luik , Gulik , Kleef, Munfter,, Utrecht, Holland,
Engeland.
II. Betrekkingen tusfchen Gelderland en de Geestelijkheid.
Geestelijk gebied der Bisfchoppen van Keulen , Luik , Utrecht en Munfler. Betrekkingen van Gelderland met den
Pans en het Roomfche Hof. Kerkeban. Betrekkingen tusfchen den Vorst en de mindere Geestelijken. Geestelijken
zijn Raden en Vrienden van den Vorst. Geestelijke Gefticb.
ten. Kloosters.
Betrekkingen tusfchen den Vorst en de Edelen en
vrijen. De Edelen en nanzienlijkfte vrijen zijn genooten
(pares) van den Graaf Zij onderwerpen zich aan des Gra.
y en Landvorftelijk gezag , of worden zijne Leenmannen.
Aanleiding en doel dezer onderwerping. Gevolgen daarvan.
Edelen en vrijen treden in den rang van des Graven Diensr.
mannen. Zij kotnen to zamen voor els Ridders en Knapen.
Ook onder andere benamingen. Zij zijn getuigen der kandelingen van den Vorst. Zij onderwerpen hunne gefchillen aan
zijne uitfpraak. Zij zijn als Raden , den Vorst behulpzaam: bij het algemeen beheer des lands, in het bekleeden
van ambten en bedieningen , in het uitvoeren van bijzoudere
lastgevingen. Vestiging van den invloed der Edelen en Wel-
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geborenen op het beftuur, door de ontoereikendheid der Grafelijke inkomften. Middelen om daarin te voorzien. Edelen
en Welgeborenen dragen in de Beden, en waarborgen de
nakoming van des Vorfien verpligtingen en fchuldbekentedier handelingen. Noodzakelijke genisfen.
an
d aarv op de vestiging van den invloed der Edelen
volgen daarvan
en Welgeborenen. V roegfte blijken van den bedoelden invloed. Voorwerpen daarvan: de toeftand der geldmiddelen ,
het binnenlandsch befluur. Buitenlandfche Leenmannen.
Edelen en Welgeborenen , als des Graven Leenmannen, tot
de krijgsdienst verpligt. Wijze van uitrusting tot krijgstogten en der bekostiging van dezelve. Open huizen. Landweer. Bedrag van verfchillende oorlogskosten.
IV. Edele Hoven. Aanhoorigheden van dezelve. Vrijlaring der eigen- of hofhoorige lieden. Aard dier vrijlating.
Gevolgen daarvan. Landregten. Inhoud der vroegfle Landregten; derzelver aard en firekking. Dijkregten. Daarftelling van
Wacerleidingen en derzelver beheer.
V. Verfchillende toeftand der Scedelingen. Scads vrijheid
en regten van Staveren. Vernieuwing der vrijheden en regten van verfchillende Sceden in het jaar 1312, als Zutphen,
Arnhem, Doesburg, Elburg, Gent, Doetichem , Lochem ,
Harderwijk, Wageningen , Monfoort, Kriekenbeek, Nieuwftad. Stadregt en vrijheid van Zaitbommel. Andere Steden,
als Venlo, Goch, Emmerik , Groenlo, Maasbommel, Nijmegen en Tiel. Gevolgen der verbetering van den ftaatkundigen coeftand der Steden. Zij komen den Vorst met hunne
geldmiddelen te hull]; ook waarborgen zij de nakoming van
des Vorfien verbindtenisfen en fchuldbekentenisfen. Zij bekomen invloed op het beftuur des lands. Vroegfte blijk daarvan. Vermeerdering en verbetering der vrijheden en regten
van fommige Sceden.
VI. Wijze van regtsvordering en regcspleging. Wetter].
Standgenooten zijn wijzers van vonnisfen. Regten becrekkelijk den overgang van eigendom door koop. Verpandingen.
Leisting (pactum LijfitrafFelijk regcsgebied. Wapengeroep. Geldboeten, breuken, jus de non evocando, Zui•
veringseed. Hoofdvaart. Befluit.
Eene Bijlage (bl. CXXVII CXXXIV) behelst eenen flaat
der inkomften en uicgaven van het algemeen Rentmeesterfchap des Hercogdoms Gelre en Graaffchaps Zutphen over
het jaar 1340, uit eene gelijktijdige , doch 'c geen ce bejammeren is, gefchondene Rekening.
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Uit deze beknopte Inhoudsopgave km) men zich een denkbeeld vormen van den rijkdom van zaken, die in de Inleiding worden behandeld. Wij lazen deze dan ook met het
hoogfte genoegen , en befchouwen dezelve als een afdoend
hewijs van des Schrijvers bevoegd held tot de tank, welke
hij op zich genomen heeft. Alles is met orde en duidelijkheid ontwikkeld , en in eenen fraaijen en zuiveren voorgedragen. Zeer veel words bier medegedeeld nit tot dusverre onnitgegevene fIukken , waardoor men vele bijzonderheden aantreft, die te voren weinig of niet bekend waren.
He t geheel /evert een helder tafereel op van Gelderlands
wetland in de eerfte helft der lode Eeuw,, en beantwoordt
dus volkomen aan het doel des Schrijvers. Wanneer men
den grooten omvang der in deze Inleiding behandelde enderwerpen in aanmerking neemt , zal men gevoelen , dat de
CXXVI bladzijden , die er aan toegewijd zijn, de flof
hebben uitgeput. kr elen zullen misfchien fommige punten
te kort en eenigzins oppetylakkig behandeld vinden. Zoo
ging het ons bij de lezing van des Schrijvers Schets der
Regtspleging. Wij voor ons hadden hier iets meer gewenscht
en verwacht. Over de Leistingen althans ware meer te zeg_
gen geweest , gelijk men dan ook in VAN HASSELT 's
Oorfprong van het Hof van Gelderland meer daaromtrent
vindc. Ook hadden wij gehoopt , hier lets aan te treffen
over het gezag, 't welk de Westfaa!fche Veemgerigten zich
nu en dan ook in ons Vaderland aaninatigden , en waarom.
trent de beroemde H. CANNEGIETER in her Archief der
Stad Arnhem belangrijke nafporingen fchijnt gedaan ce hebben. Wij verwachtten dic te meer, daar de wijze van
Regtspleging, gelijk de Schrijver dezelve opgeeft , vaarlijk
in vele punten overeenkomt met die der Vcemgerigten , en
de privilegia de non evocando, welke de Schrijver mededeelt , misfchien hierop zien. Doch , gelijk wij voor ons
dic punt breeder uiteengezec wenschten , zouden anderen
weder in andere punten grower belang gefteld hebben. Het
zoude dus onbillijk zijn, den Schrijver van onvolledigheid
te befchuldigen. Eene zoodanige Inleiding , als de onderhavige , betreft vooreerst flechts an bepaald Landfchap , in
ddu gegeven tijdperk , en behoeft ten andere ieder onderwerp
niet in deszelfs grootften omvang en minfle bijzonderheden
te ontwikkelen. Haar hoofddoei is alleen , den Lezer een
algemeen en helder overzigt van den toefland van Land en
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Volk in dat tijdperk te geven; hem daardoor op het flan&
punt te plaatfen, uit hetwelk hij de volgende Gefchiedenis
befchouwen moet, en hem alle zoodanige inlichtingen mede
te deelen, waardoor hij die Gefchiedenis te beter begrijpen
kart. En hiertoe is hetgeen de Schrijver ons heefc medegedeeld voorzeker meer dan genoegzaam, en mag men hem
den lof niet ontzeggen , van den toefland van Gelderland in
de eerfie helft der 14de Eeuw in een uittnuntend Tafereel
te hebben voor oogen gefleld.
Op deze Inleiding volgt de Verzameling van Oorkonden,
bl. 1-4 5o. Een groot aantal Charters , alle behoorende tot
de jaren 1286—r:343, wordt bier uit de oorfpronkelijke Brieven voor het eerst uitgegeven. Van weinig-belangrijke oorkonden wordt aileen de korte inhoud aangeduid, zoo ook
van die, welke reeds elders uitgegeven zijn, ten ware dat
deze van meer dan gewoon belang waren , of wel de vroe.
gere uitgave zeer gebrekkig geweest was. Het geheel getal
dezer Brieven beloopt 404. Een ware diplotnatifche fchat;
eene rijke en vedette bron voor Gefchiedenis, Taal en
Oudheidkennis I
De Heer N 1J HoFF heeft zich Hier bepaald cot de bloote
uitgave dezer Oorkonden. Hij heeft dezelve verrijkt, deels
met critifche, deels met nutcige gefchied- en taalkundige
ophelderingen, die doorgaans kort, maar echter foms meer
uitgebreid zijn, en het onbetwistbaar blijk opleveren van des
Schrijvers kunde en belezenheid. Alleen is het ons voorgekomen , dat hij in de uitlegging van fommige Oud.fransche
woorden bier en daar min gelukkig is geweest. Er zijn nog
al eenige aanteekeningen , met welke wij ons niet zoo geheel
kunnen vereenigen. ten voorbeeld: Op bl. 4 komt voor
pooient estre audui enfemble. In de Hoot (3) wordt audui
verklaard door a deux. Naar ons inzien verkeerd. ,ludui
is bier entendu (auditi van audio). Dit blijkt ook duidelijk
ones fires li cuens et madame
uit hetgeen volgt: Et ce
la contesfe desfus dit, ne pooient estre audui enfemble, nous

(a)

en devons et prometons a croire celui daux dens qui estre
pourroit; dat is: ,, En zoo de Graaf en Gravin niet te zamen
kunnen gehoord worden, beloven wij dengenen van bun beiden te zullen gelooven , die zal kunnen gehoord worden."
Zoo is ook het op bl. 15 voorkomende pour pour geene
fchrijffout, gelijk de Schrijver gist, maar beteekent, naar
wij vertneenen , pour pouvoir. Dan , wij willen , in een zoo
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belangrijk en verdienftelijk werk , geene kleinigheden ophalen ,
en achten deze aanmerkingen ook voor onze Lezers van weinig belang.
Achter dezen Codex Diplomaticus vindt men drie Registers;
bet eerfte van de plaatfen , het tweede van de perfonen , in
de Oorkonden voorkomende , en het derde van de verouderde
woorden en fpreekwijzen , die in de aanteekeningen opgehelderd worden. Dit Mies maakt des Schrijvers arbeid regt
bruikbaar, en veel meer,, dan zulks bij andere rijkere verza•
melingen bet geval is. Hoe dikwijls verlangden niet de beoefenaars onzer oude Gefchiedenis naar een foortgelijk op
het Charterboek van v AN MIERIS, of op den Codex Diplomaticus van KLUIT
Twee fteendrukplaten , houdende de afbeelding van ecnige
zegels , en een fact/mile van het flat eener charta partita
of chirographus, verfieren mede dit boekdeel. Ten aanzien
der eerstgemelde Ivan men aanmerken , dat de teekenaar niet
gebeel naauwkeurig is geweest in de afteekening van fommige randfchriften. Op een der zegels b. v. leest men duidelijk Edwardus Rex ADOLIE. De Gothifche letters zuilen
den teekenaar bier op het dwaalfpoor geleid hebben ; want
er zal wel zeker Rex ANCLIE gelezen moeten worden.
In de aanteekening Qp hl. 337, welke tot het facfituile
betrekking heeft , lezen wij bet volgende: Deze brief is van

onderen door ecnige groote of hoofdletters golfegewijs doorgefneden. Men noemt zulk een' brief een CYROGRAPHUM, omdat
dit woord daartoe dikwijls gebruikt werd. Men plagt er echter ook andere woorden toe to bezigen. Niet in flaat geweest
zijnde, to ontraadfelen, welk het tweede bier gebruikte woord
geweest zij — het cer/le is Unio — heb ik de trekken op de
nevensgaande plaat naauwkeurig doen nabootfen. Het is ons
voorgekomen , dat het tweede woord is duor,, , dat is duovum. De zin is dan : Unio duorum (fcilicet exemplarium
hujus pacti); dus: 1"ereeniging der twee affchriften van het
tegenwoordig verbond. Eene uitlegging, juist beantwoorderide aan het denkbeeld eener charta partita ; dat is , die
op hetzelfde blad parkement tweemalen gefchreven werd,
met een of meer woorden in hoofdletters tusfchen beiden ,
over welke been het Wad golfsgewijs werd doorgefneden
zoodat het blad, 't Welk aan de eene partij werd ter hand
gefteld , juist pasfen moest in dat, 't welk de andere ontving.
Offchoon dit boekdeel grootendeels uit Oorkonden beftaat,
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en dus voor Lezers, die den tijd of lust niet hebben , om
eene gezette ftudie van de Vaderlandfche Gefchiedenis te
waken, geene zeer aangename lectuur oplevert, moet dit
echter niemand affchrikken. De Schrijver was genoodzaakt ,
eerst- E ONDAM aan te vullen tot den tijd , waarop v AN
SPAEN eindigt. In de volgende Deelen verwachten wij den
Heer N IJ 1i OFF ook als eigenlijk gezegd Gefchiedfchrijver te
zien optreden. Uit den aard der zaak zal zijn arbeid alsdan
meer voor alle Lezers gefchikt zijn , ten mintle voor hen ,
die jets meer wenfchen te lezen , dan Romans of Reizen.
Wij zien de volgende Deelen van dit welbegonnen werk met
verlangen te gemoet , en wenfchen den bekwamen Schrijver
tot de voleindiging zijner belangrijke taak de noodige aanmoediging , lust en krachten.
Het uitwendige , met name drult , papier en correctie , verdient alien lof.

Aanteekeningen gehouden op eene Reis om de Wereld , in 1824
tot 18 a6. Met Platen. Door tp. TROOST, GEN., Eerflen
Luitenant 4 het Corps Mariniers. Ilde Afiewering. Te
Rotterdam , bij , de Wed, J. Allan. In gr. 8vo. 152
f 3 - 65.

V

an de eerfte aflevering der aanteekeningen gaven wij
reeds vroeger een aanprijzend verflag. Thans ontvangen wij
het overige gedeelte van hetgeen de Schrijver op zijne belangrijke Reis heeft opgeteekend en voor de uitgave in orde
gebragt. Wij verlieten in onze vorige aankondiging den
Schrijver en zijne reisgenooten op Nukahiwa, een der Zuidzee - eilanden. In deze aflevering zet hij het berigt van zijn
verblijf op dat eiland en zijne berigten aangaande betzelve
voort, verhaalt de ontdekking van een, tot nog toe geheel
onbekend , eiland, op . 7°, 9' zuiderbreedte en 177°, 28i
lengte ten oosten van Greenwich. Aan dit eiland werd , met behoorlijke plegtigheid, de naam gegeven van het Nederlandsch
Eiland. Vervolgens komen de reizigers in den Oostindifchen
Archipel, verblijven eenigen tijd te Amboina , en zeilen van
daar naar Sourabaya en Samarang, ter reede van welke
laatfle ftad de Schrijver met zijn onderhebbend detachement
Mariniers den last ontving om te ontfchepen, en gedurende
eenige maanden deel nam aan den veldtogt tegen de muite-
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lingen op Java. Van de gelegenheid, om op dezen togt aan.
gaande den landaard en het karakter der Javanen veel te leeren kennen, toont de Schrijver een goed gebruik te hebben gemaakt. Na zijn rijkelijk deel gehad te hebben in
de moeijelijkheden en gevaren van den inlandfchen oorlog,
en het doorftaan van eene zware ziekte, fcheept zich de
Schrijver weder in, en vertrekt naar Batavia ; van daar
neemt hij den togt naar het vaderland aan , en komt, na
eene zeereis van meer dan drie jaren, in October 1826, gelukkig in het vaderland terug.
De fpelfing van fommige nitheemfche woorden beviel ons
niet, b. v, ekiepaadje en fijzieke. Ook is het door den Schrijver vermelde , dat de Javanen, zonder onderfcheid, allerlei
foorten van dieren, zoo wel onreine als reine, tot voedfel gebruiken, zeer zeker op een groot gedeelte van deze bevolking,
hetwellt de Mahomedaaniche Godsdienst belijdt, niet van toepasting. Over hec algemeen, echter,, is ons oordeel over die
floc van des Schrijvers werk hetzelfde, als over hec reeds
aangekondigde, en ons publiek is den Heere T R oOST dank
verfchuldigd voor deze aangename en nuttige bijdrage tot
voldoening aan deszelfs bekende begeerte, om den leeslust
bezig te houden met zaken, die niet alleen vermaken, maar
ook onderrigten.

Eduard Dalhorst , een Nederlandsch Verhaal uit het laatst
der zeventiende Eeuiv. Door HERMA N VAN APELTERN.
II Deelen. Te Groningen , bij W. van Boekeren. In gr. 82/0.
VIII en 741 BL 6 -:

W

ij verheugen ons, een oorfpronkelijk werk te kunnen
aanprijzen, dat , om meer dan ddne reden , boven menige
vercaling van buitenlandfche voorcbrengfelen gefleld moet worden. Ben Nederlander geeft een Nederlandsch verhaal, en
fchetst Nederlandfche karakters. Naar ons oordeel, is de
Schrijver zeer wel geflaagd in het voorfiellen van zekere begrippen , zeden en gewoonten welke den geest dier eeuw
aanduiden. Wij hebben nergens jets overdrevens gevonden ,
en toch is het geheel zeer onderhoudend. Men leest met
toenemende belangfielling, en moet aan bet einde des tweeden deels bekennen, dat de inhoud uitlokt tot eene herhaalde
lezing. De Schrijver verplaatst ons niet in eene denkbeeldige wereld , maar flelt ons handelende perfonen voor, zoo
BOEKBESCH. 1831, NO. 3.
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als ze zijn in het werkelijk Leven, of liever zoodanig als wij
waren in dien goeden ouden tijd, welken fommige bedillers van
het tegenwoordige thans wel zouden willen doen terugkee.
ren. In dit verhaal komt niets voor, dat de goede zeden
kwetst , en gevaarlijk voor jeugdige lezers of lezeresfen kan
worden. Aileen meenen wij den Schrijver opmerkzaam te
m.oeten maken op eene vergelijking, die , D. II. bl. 327, (boven) naar ons gevoel, kwalijk is aangebragt. Zoo zouden
wij ook, bl. 291, de Martelaren Bever niet op die wijze
genoemd willen hebben. Het verhaal behelst veel, dat op de
gefchiedenis van ons Vaderland in die dagen , en bijzonder op
den inval der Franfehen, betrekking heeft. Wij moeten onzen
Schrijver den lof geven, dat hij onpartijdig heeft willen zijn
in het vermelden van gebeurtenisfen en in het beoordeelen
van perfonen ; offchoon wij niet willen ontveinzen dat , naar
ons oordeel, in het voorftellen van de zoogenaamde Franfche
tirannij zekere eenzijdigheid is te bemerken , gelijk mede
in de befchrijving der parcijichappen , welke destijds ons land
beroerden.
Vooraf gaat een luimige Brief des Schrijvers aan den Uitgever , en dient als Voorberigc of Voorrede. Het werk is
verdeeld in Hoofdltukken. Boven leder HoofdItuk vindt men
een korter of !anger versje , dat betrekking op den inhoud
heeft. Het eerfte Hoofdftuk is Inleiding tot het werk. De
Schrijver, van de Leidfche Akademie teruggekeerd zijnde ,
bragt eenigen tijd op het buitengoed van eenen Heer D A 1.11 o rt s T in Gelderland door, en vond daar, in eene oude kas,
onder oude papieren, een quarto.fchrijfboek , waarin belangrijke lotgevallen van een' der voorouders befchreven waren. De jeugdige vinder erlangde van den tegenwoordigen
eigenaar de vrijheid, om van het eigen handfchrift des hoofdperfoons het verlangde gebruik te maken. Zoo kwam dit
verhaal in het licht , dat den Lezer verplaatst in het laatfle
gedeelte der zeventiende Eeuw , en hem op eene zoo wel
aangename als nuttige wijze bezig houdt. EDUARD, zoon
van WOUTER. DALHORST, een aanzienlijk koopman te
Amfierdam , ftudeerde tegen den wenscli zijns vaders , die
liever zou gezien hebben , dat hij den handel had gekozen.
De jongeting, ziyrte fludien volbragt hebbende, wilde zijnen
oom in Gelderland bezoeken, en had daar velerlei belangrijke
ontmoetingen, welke grootendeels den inhoud van dit verhaal uitmaken. Aan het huis des ooms leeren wij den Dich
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ter WELDERING kennen, die altijd van den grooten v oNDEL fprak, en verzen van v ONDEL bij elke gelegenheid te
pas brag ; voorts den Predikanc van het dorp , den Eerw.
RIBBIUS, die fteeds het hoofd vol had van zijne geleerde
verhandeling over dijkbreuken; en dan ook de familie v AN
DOMPSELAAR. De oom, weduwenaar en kinderloos, wenschte zijnen neef met de dochter zijns vriends verbonden te
zien ; maar de jonge lieden hadden reeds andere betrekkingen. — Wij wilten , om redenen, het beloop niet verder
opgeven, maar durven onze Lezers , en ook onze Lezeresfen , verzekeren, dat zij met bijzonder genoegen het boek
zullen doorlezen.
Voor ieder deel is een fraai titelplaatje. De Schrijver zou'
meer naauwkeurigheid ten opzigte van de gedachten der
naamwoorden in acht kunnen nemen. Van vrouwen fprekende , zegt men nooit hen of hunne. Het woord foezel, in
den zin van jenever , is een Provincialismus of Germanismus.
Tot eene proeve deelen wij her volgende mede ; het is
een gedeelte van een gefprek , door zekeren EGG ER s met
zijne vrouw gehouden , twintig jaren nadat zij aan eene
zware misdaad zich fchuldig gemaakc hadden. Beide werden
door een befchuldigend geweten verontrust, maar op verfchillende wijze: de man was Protestant, de vrouw Roomsch. Hij
had nacht noch dag rust , en fcheen in zijn verftand gekrenkt
te zijn, doch was het niet. Op zekeren avond fprak zij hem
aldus aan:
Ga toch te rust; war zit gij u bier met die akelige
denkbeelden te martelen ? Deze noodlottige dag is reeds
bijna voorbij — morgen zult gij beter zijn. Begeef u dan te
bed; welligt gelukt het u, in te fluimeren."
,En waant gij , vrouw ! — gaf Haar man ten antwoord —
dat het mij dan beter te moede is ? Denkt gij , dat de
hel geene folteringen genoeg heeft , om mij ook in den (hap
te pijnigen? o! Zalig zijn de (marten, die ik wakende gevoel,
bij die , waarmede de he/fche geesten mij in den droom vervolgen."
„ Welk eene taal is dat weer! — hervatte de vrouw —
indien gij voortgaat, u eeuwig met die akelige gedachten bezig te houden , dan zult gij op het laatst nog uw verfland
verliezen."
• Waarmede zoude ik die guest van den hemel verdiend
hebben ? Men zegt immers, dat zij, die krankzinnig worI2
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den , tevens alle bewustzijn van hun vroeger Leven verliezen — en zulk eene zaligheid zal toch wel nimmer mijn
deel worden."
, Maar zeg mij in 's hemels naam — begon de vrouw op
nieuw — wet kan het u baten, u zoo onophoudelijk en zoo
vreefelijk te verontrusten over jets, hetwelk voorlang gefchied is, en in alien gevalle niet meer ongedaan kan gemaakt worden ?"
joist dit denkbeeld — antwoordde EGGER s dat zelfs
de almagt Gods niet in that is , het gebeurde in dien verfchrikkelijken nacht ongedaan te maken, dit is het , wat mij
dag en nacht met de ijfelijkfte martelingen vervolgt; dit be.
wusrzijn , dat de pijnigingen der hel mij wel voor mijne mis•
daad ftraffen , maar nooit van dezelve zuiveren kunnen."
, Zoo ga tot mijn geloof over — hervatte zijne vrouw —
word Roomsch , en biecht den priester uwe zonde, zoo zal
hij u daarvoor vergiffenis fchenken."
„ Zijn dan uwe priesters barmhartiger en genadiger, dan de
Regter in den hemel? — God heeft mijne twintigjarige boete
niet aangenomen — Hij heeft mij vergiffenis geweigerd —
wat raakt het mij dan, of een mensch mij dezelve aanbiedt?
En gij — indien gij zulk een vertrouwen felt in de woor..
den uwer priesters , waarom deelt gij hen (hun) uwe misdaad dan niet mede, ten einde vergeving te erlangen, en uw
geweten te verzoenen ?''
• Ilt zal vddr mijnen dood biechten — zeide de vrouw —
dan kan ik zonder vrees de eeuwigheid intreden."
„ En daardoor waant gij, God te verzoenen I — fprak
EGGERS — arme, ongelukkige ! .... p een , verflokte voor
alle berouw onvatbare vrouw ! wier gevloekte hebzucht mij
tot eenen flap verleidde , die al het geluk mijns levens voor
eeuwig verpest heeft."
Hetgene deze lieden misdreven hadden, fond in naanw
verband met de gefchiedenis van D A Lilo RST; wat het was,
blijkt eerst aan het einde des tweeden deels.

De Zwitferfche Opfland in 1653, of AnnnIcu IN MOOS
en zijne Nicht , door H. zscuoicliE. Naar het Hoagdatsch. 11 Deelen. Te Haarlem bij tie Wed. A. Loosjes , Pz. In gr. 8vo. 574 Bh f 5 onrustige bewegingen , welke zich can zoo vele
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verfchillende oorden van Europa thans openbaren , welke
ook ons vaderland zoo zeer fchokken , zal dit werk voorzeker de aandacht vari ons lezend pubiiek fpoedig tot zich
trekken. Het bevat romantifche tafereelen van den loop tier
menfchelijke harts togten in burgerlijke onlusten.
Her
mutatis histrioniius eadem luditur fabula zal, " zegt de
Vertaler ,
daarbij een iegelijk , die ooit een oplettend aan„ fchouwer was van volksbewegingen en volflagene om" weneeiingen, alsmede van derzelver oorzaken, voortgan,„ gen en uitwerkingen , als van zelf in de gedachten ko, men. Men onderzoeke dus niet naauwkeurig naar de
• echtheid der gebeurtenisfen. Zij behooren toch overal en
" in alle tijden t'huis , waarin aan de eene zijde verdruk, king, en aan de andere onbedachtzaamheid, losbandig„ heid , blinde geestdrift of fiaatkundige dweeperij de hoofdrol/en fpelen." De meesterlijk en flerk geteekende karakters van ADD RICH, het hoofd van den op/land, wiens
verbeelding, door langdurige en fmartelijke miskenning en
mishandeling, tot wilden haat tegen. alle gevestigd gezag is
ontgloeid; van GIDE ON, die met zijne deelneming aan den
opftand niers bedoelt , dan het bezit der nicht van AD..
DR.icn, de fchoone EPIP HANIA, maken ons bekend met
de bronnen, uit welke de omwentelingszucht al dikwijls
ontftaat, namelijk beleedigde eigenliefde en eigenbelang.
Hoe veel waarheid behelst de taal van den edelen F A HD.
AAN tot AD DRICH, door welke hij dezen poogt to bewegen , om het plan tot den opfland to laten varen: „ Misleid
uzelven niet, oude; zie uwe lieden in de oogen! Kent gij
bet yolk, dat nu het hevigst in de weer is? Ik heb het
gezien. De brave lieden , de /line naarflige bezitters van
eigendommen fchudden bij uwe onderneming het hoofd , of
laten het neerilagtig hanger. Maar het laag gefpuis , die
wit de hand in den rand leven, de doorbrengers , de zwervelingen , de .getrouwe herberg-kalanten, afgedankte foltiaten ,
die wit vreemde krijgsfoldij liederlijker terugkomen, dan zij
bij hun vertrek waren, de dobbelfleen- en kaartmannen
met de kous op den kop, fleken het hoofd flout en vermetel op, en kerels, dies men anders in ieder fatfoenlijk gezelfchap een flot op den mond fineet , voeren thans het
hoogfte woord. En war zult gij winnen ? Aigetneen welzijn, denkt gij ? Neen, waarachtig niec! Hunne leege
zakken, doozen en manden zijn reeds voor den dag gehaald,
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om het geld en de goederen der geplunderde fledelingen weg
te dragen. Zij brengen zwavelflokken in gereedheid voor de
huizen hunner crediteuren , ow pand- en rentebrieven in
rook te doen opgaan. Lieden , zoo als gij en uws gelijken ,
moeten flechts tot een fchanddekfel dienen voor hunne
rooverij."
Opmerkelijk is ook hetgeen een achtingwaardig overheads.
perfoon , de Heer v A N RUED, tot de opflandelingen zegt:
„ Gij zijt ontevreden; maar , dat gij door wanorde en her
binnenrukken van vreemde foldaten uwe velden braak laat
liggen , uwen voorraad aan roovers, uwe dorpen aan de
vlammen, uwe .rouweri en kinderen aan Allende en fchande,
uwe ligchamen aan doodelijke kogels ter prooi geeft , daarmede zijt gij tevreden? — Wat wilt gij ? vraag ik. Geftelci
eens, onze hooge regering had in fommige dingen gedwaald,
dan zoude bet eene dwaling geweest zijn, waarvoor de wijs.
fie blootftaat. En deze dwaling denkt gij door de misdaad
des oproers en der majesteitfchennis te verbeteren Hebt
gij regtmatige bezwaren , waarom verfchijnc gij niet met betamelijken eerbied voor de door God geftelde overheid ,
voor uwe landsvaderen ? Of wilt gij uwe eigene kinderen
leeren , dat zij u terflond het broodmes op her hart moeten
zetten, wanneer zij behoorden te verzoeken?"
Ook als roman befchouwd , verdient het werk alle aanbeveling , en biedt eene fchilderij aan , Welker verfchillende ,
bevallig en natuurlijk zamenfmeltende partijen het eens aangetrokken oog vasthouden. Over het geheel heeft de Vertaler zich op eene loffelijke wijze van zijue taak gekweten.
Over eene enkele plaats, echter, achten wij ons verpligt
eene aanmerking te maken. Op bladz. 199 van het eerfle
deel lezen wij: „ Eene dier ziekten, welke nog hedendaags
door hare wonderbare verfchijnfelen bet verfland der toefchouwers tot verbaasdheid , en de kunst der geneesheeren
tot vertwijfeling brengen. Het oude Griekenland was aan
dezelve orakelfpreuken uit den mond der priesteresfen van
APOLLO of JUPITER verfchuldigd; maar de aan de waterflroomen van Babylon ontaarde kinderen Israels erkenden in
dezelve flechts fchelmfireken van den Satan. Doordien de
Christenen den Joodfchen zuurdeefem voor een onaffcheidelijk toevoegfel van het zuiver brood des levens hielden ,
moest ook ADDRICH ' s dochcer zich lacen welgevallen ,
van bij het gemeen voor eene van den boozen geest beze-
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tene door te gaan." Achter het woord : , Satan ," voegt
de Vertaler, in eene noot, de volgende aanceekening: „ Het

word: hoog tad, dat die bron, waaruit zoo vele millioonen
C'hristenen , door alle de Christeneeuwen been , op het voetfpoor dier kinderen , geput hebben, alsof het eene goudmijn
van godsdienst en wijsbegeerte ware — en nog bij voortduting
getrouwelijk putten — eindelijk eens, naar aanleiding van
eene vraag van T E Genootfchap, gedempt word:!"
Bedoelt de Vertaler hier het geloof aan het beftaan en den
invloed van den Duivel cum fuis , dan drukt hij zich niet
zeer duidelijk uit. Verftaat hij door de bron , die hij gedemp t wenscht , eenig gedeelte der Heilige Schrift, dan
voegt, naar het ons voorkomt , zulk eene aanmerking niet
in een werk , hetwelk geen zoodanig grondig onderzoek gedoogt , als tot zulk eene gewigcige zaak vereischt worth. —
Overigens -zip] wij het, wat ons oordeel over het werk zelf
betreft, met den Vertaler volkomen eens, en belluiten ons
aankondigend vertlag met zijne woorden, die vooral ook in
onzen tijd opmerkelijk zijn : „ Buiten twijfel liggen hier
bovendien leerzame lesfen verfcholen , welke bij menfchen , die
den mensch kennen, of hem door zeldzaatn bekwarne waarnemers meer van nabij , vooral in betrekking als onderdaan
in tijden van flaatkundige gisting en beroering , wenfchen te
leeren kennen, niet onopgemerkt kunnen blijven; zelfs meenen wij ons te mogen vleijen , dat menig Regent bier dingen
zal lezen , die hem in den woeligen itroom der gebeurtenisfen , welke hij zelf beleefde , ontglipten , en dat menig burger en boer , hoe goed en vroom zijne grondbeginfelen ook
zijn mogen , bier handen aan den weg zal zien itaan , die
hem zeer nadrukkelijk zulte'n waarfchuwen , nimmer zijnen
neus in zaken te ileken , die even zeer zijn verfland als zijne
magt te boven gaan. Hadden de woelende volken in
Europa wat vroeger naar zoodadige lesfen, zoo dikwijls
vroeg en laat uit den mond en de pen der bezadigde wijsheid gevloeid, willen luisteren , dit werk ware niet gefchreven , 1/roomen van nutteloos bloed zouden de aarde niet ge,
drenkt hebben , en de gefchiedenis van onzen leefcijd zoude
niet onder tranen en met bloed geboekt zijn !"

Cornelia Burgerhart, de vlijtige Huishoudfier ; of door overleg kan ease Huismoeder veel befparen. boor Meisjes uit
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den Burger (land , om , in betrekking als gehuwde Vrouwen
of Huishoudflers , hare 'distal te leeren kennen. Door Mejuf.
C. M. D OLL EGGES. Te Zaandijk bij J. Heynis , Tsz.
ens. 1830.
kl. 8vo. V111 en 62 bl. f : 9o.

M

ejufvrouw DOLL EGGES, deeds bezield met de zucht
om hare jonkvrouwelijke Landgenooten te dienen van goe.
den raad en beftuur, zond ons wederom een boekje, bepaaldelijk tot het op den titel war weidsch omfchreven doel ingerigt. Als manners zouden wkj zeggen , dat er aan de voiledigheia van het onderrigt vrij veel ontbreekt; dat er, betrekkelijk , te fang bij het artikel der vrouwelijke dienstboden
wordt flilgettaan , en dat ..... Maar, al fpoedig zijne onhevoegdheid erkennende, om over zulk een, nagenoeg puur
huishoudelijk , boeksken te oordeelen , ftelde Recenfent het
zijner vrouw in handen. En derzelver uitfpraak was: „ Kind!
laren onze meisjes het gerust eens lezen ; zij kunnen met
menige goede les, in vervoig van tijd, nog wet haar voor.
deel doen." — Wij hebben gezegd!

Vitboezeming aan :non geliefd Yaderland en de Noord-Neder.
Landers, van PETRONELLA MOENS. II Bd. f : 20.
lets aan mijne Landgenooten, door eene Nederlandfche Maagd.
f : - 10 c.
Beide te Haarlem, bij V. Loisjes. 183o. in gr. 8vo. En
tot een sveldadig einde.

N

a wijlen Mevrouw attona Dui( (ten gevolge veelligt
der tijdsomftandigheden , te karig vereerd door hare Landgenooten, wier fieraad zij was) kennen wij Beene Vrouw,
die haar dichterlijk fpoor zoo loffelijk betreedt , als Mejutvrouw PETRONELLA MOENS, haar tevens gelijk in echt
Christelijk gevoel en ware Vaderlandsliefde; en wanneer wij
daarbij in aanmerking nemen , dat haar ftoffelijk oog niets
ziet van hetgene zij niet zelden voor ons zoo aanfchouwelijk
maakt, dan aarzelen wij niet meer, aan vele barer geestvruchten gelijken rang toe te kennen met die harer , het
Vaderland en der Poezij te vroeg ontvallene, edele Tijdgenoote. Under deze bckleedt de boven aangekondigde
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Llitboezeming, naar onze fchatting, eene eervolle plaats;
terwijl wij het lets van eene Nederlandfche Maagd (beide, tot
lof ook van den Uitgever, aan een vaderlandsch doel ge.
wijd) befchouwen, als ware het van eene Kweekelinge uit
hare Dichtfchool , (zoo het ons vergund zij , hier het woord
fchool re bezigen) die aanmoediging verdient. (Het derde couplet van bl. 5 geviel ons bijzonder; maar, in het
daarop volgende, konden wij ons met dien Hollandfchen
Leeuw,, uit zijn hol kruipende, en hetzelve niet zoo maklijk
binnenloopende, niet vereenigen.) Eere hebben intusfchen
beide voor haar lofwaardig en verdienftelijk pogen !

Bardenzang, door W. 11. W A R N S I N C K, B Z. Te Amgerdam,
bit G. J. A. Beijerinck. 183r. In gr. 8vo. 12 Bl. (Ten
voordeele des Vaderlands.) f : 25.
De Schelde door dwang geopend, op den 20 Jan. 1831. Dichtflak , door Mr. C. P. E. ItOBIDII VAN DER A A. Te Leeuwarden, bif G. T. N. Suringar. 1831. (Ten voordeele des
Vaderlands.) In gr. 8vo. I I Bl. f 30.

M

et groote Heeren is kwaad kerfen eten: zij fmijten met
de fteenen I — Aan dit vaderlandsch fpreekwoord hebben
beide genoemde Dichters, naar 't fchijnt, niet gedacht, of,
zoo al , zich blijkbaar daaraan weinig bekreund. Jammer
maar , dac de groote Heeren, vreezen wij, zich even weinig aan
hunne zangen zullen bekreunen. Ware dit anders , het neve
Vaderland was gered , of —verloren, al naar men het neemt;
of liever,, al naar zij het namen! Intusfchen hebben deze
beide, elk in zijne foort , fiksch gedachte en gedichte gelegenheidsverzen altijd die verdienfte , en zullen in ciat opzigt
hun doel ook wel bereiken , ddt zij de oud- Hollandfche
fierheid en geestdrift (zoo noodig in deze hagcheliike dagen 0 levendig houden en verfterken. Eere dus den Dichters zoo we! , als het getrouw en heldhaftig Vaderland!

Hulde aan J. C. J. VAN SPEYK, door J. J. KONING, Litt.
Hum. Cana'. Te Amfierdam, bij M. Westerman en Zoon.
1331. In gr. 21'0. 6 Bl. (Tot eene bijdrage voor deszelfs
Gedenkteeken.) f : -25.
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at de heldendood van den onfterfelijken VAN
N SPEVK niefi,
dan zijns en zijner edele daad waardig , moge bezongen warden , — wie ftemt niet in dien wensch ? Maar,, dat dit
meer een hopen , dan een dadelijk gelooven kan zijn , — wie
zag dat niet al aantionds in ? Verre intusfchen zij het van
ons , elke poging te dezen te willen wraken , alware het dan
ook flechts ter zake van het vaderlandsch of weldadig doel ,
Met de uitgave veelal verbonden. Ook deze paging van den
jeugdigen KONING, zoon van een' even achtingwaardigen.
als geletterden vader , aan wien de eer van K o S TER ZOO
duur verpligt is , verdient een' aanmoedigenden blik , te midden van het heerlegar gelegenheidsverzen , met wier monftering men ons wel gelieft te verecren. De aanhef is fiksch;
het Plot echter verfiaauwt , dat vooral niet alzoo mag wezen.
De jonge Dichter vergunne ons nog deze aanmerking : Is
het niet wat hyperbolisch , dat de naam van VAN SPEYK
reeds in des zuigelings mond , aan moeders boezem , zal Leven ? En
dan die onuitwis(ch)bare inks , dat gouden fchrift , die Seraf,

die hem op gouden vleugelen medenam , en hem , op Gods bevel, in 't Eden een' krans fchonk , gewrocht door Eng" lenBehalve dat ons het denkbeeld, dat de Engelen
BOVEN zijnen lof zingen , flier beviel , en wij veeleer gelooven , dat de Hemelboden van den God des Vredes fchreijen ,
bij het aanfchouwen van de woelingen en de vijandfchap
der menfchenkinderen , — zoo aarzelen wij, ondanks het ge
zwollene van dit for, geenszins , te herhalen , dat bet verfiaauwt , in ftede van zich te verheffen. Eenvoudigheid is
evenzeer het zegel van het fchoone , als van het ware.

De Heldendood van VAN SPEY1, Dichtfluk door HENDRIK
KUYPER, G2. Ten voordeele van het Fonds voor een
Nationaal Gedenkteeken. Te Rotterdam , bij Krieger en
Comp. 1831. In gr. 8vo. 6 Bl. f : • 2o.
Op den Heldendood van j. C. J. VAN SP EYK, door W. H.
WARNSINCK, BZ. Ten voordeele van het Fonds your Vertninkten , enz. Te ilmflerdam , bij M. Westerman en Zoon.
25.
1831. In gr. 8vo. 8 Ill. f

De

dead van v A pa spevx, doorgaans, en

ook hier,, ver-
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geleken met die van eenen C L A E s SENS of HERMAN DE
RIHTER is, in onze fchatting , grooter nog, dan die der
beide genoemde mannen , waarop te regt het heldhaftig Nederland roem draagt. Beiden toch hadden geene keuze , dan
cusfchen den heldendood en een' fchandelijken, veelligt wreeden , alcijd onfeilbaren dood van 's vijands hand; VAN SPEYK,
daarentegen , zich tot het uiterfte verdedigende tegen befliste overmagt , en door onweérftaanbaar ftroomgeweld tot
weerloosheid gebragt , had, met behoud van perfoonlijke eer,
flechts eene kortftondige krijgsgevangenfchap te duchten ; gezwegen nog van den teederen band , die elken jongeling bet
leven zoo bekoorlijk maakt. Van dic , in ons oog waarachtig ,
gezigtpunt heeft , zoo veel wij wecen , nog geen der Dich,.
ters , die den gadeloozen Held bezongen, partij getrokken.
Overigens is deze zang, die, geenszins van dichterlijk gevoel
ontbloot , een' goeden gang heefc, den druk zoo wel, als
het kleine offer , wel waardig. Jammer , dat wij bier, bl. 4.
reg. 6, een' accufativus voor een' nothinativus , den kroon ,
bij herhaling den daad, ouden kracht enz. vonden. Onze
taal is te fchoon , om zulke vlekken te kunnen dulden.
Dat wij van den voor Godsdienst en Vaderland levenden
WARNSINCE geene hulde aan VAN SPEYE zouden ontvan-

gen , achtten wij fchier even onmogelijk, als wij bet ondenkbaar keuren , dat eenig Nederlander, van wat ftand,
iaren of fekfe ook, bij die grootfche daad onbewogen zou
gebleven zijn. Neen ! WAR NSINCK kon bier Diet zwijgen; hij moest hier zijn ontvlamd gevoel lucht verfchaffen ,
en hij deed her, zijns en VAN SPEYK waardig. Ja,
edele Zanger I wij zingen het u na , wij gevoelen het met
u, en VAN SPEYK gaf ons h s t voorbeeld :
Geen vrede met den Beig , geen zoen met helfche fcharen I
Geen kruipend zelfbejag , al gold het ook een' croon!
Wie Narland kluisters fineedc , moog' med ten afgrond varen ,
Al droeg hij ook een Vorftenkroon.
Gods almagt fchonk aan ons twee wapens , rein en heilig,
Ja driewerf heilig ons, naakt eens het doodlijk uur ;
Geen nietig Vorftenbond is voor onze eer zoo veilig:
Ons rest het water en het vuur !
Friesch jierboeckjen foar it Jier 1831, trog it Friesch Ge)Ioatfchip foar Schyd- , Adheyte in Taelkinde. Tredde
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Jiergong. To Lieauwerd, by G. 7'.
XXXVIII, 72.

W

N. Suringar. 8vo.

ij bepalen onze opmerkzaamheid gaarne bij een werkje ,
dat in deze dagen , vooral voor de Friezen , van belang is.
De beoefening toch van de Friefche taal — want zij is
veel meer , dan een dialekt — heeft , buiten de genoegens ,
die beminnaars van goeden finaak en taalkunde daaruit putten kunnen , voor den Fries nog het nut , dat zij de aloude
zeden en de zelfflandigheid der voorouderen weer verlevendigt. Terwijl de zuidelijke bastaardbroeders de Franfche taal
en het Franfche zedebederf met hun eigendommelijk goed
verwisfeld en zich in bet verderf geflort hebben , zal OudNederland , door het aankweeken van voorvaderlijke deugden , zijn ouafhankelijk beflaan en welvaart handhaven.
Het onderhavige boeksken bevat , behalve een' kalender
met zeer gefchikte historifche herinneringen , in de eerfie
plaats een kort overzigt over Frieslands gefchiedenis door
Mr. A. v A N HALMAEL, vertaald door een' der Redakteurs ,
zoo wij ons niet bedriegen den Heer TE E. TING. Wij juiehen het plan, om deze gefchiedenis, bij de Friezen zelve
over het algemeen- te weinig bekend , in vijf jaargangen te
leveren, gaarne toe ; vooral , daar wij dezelve met oordeel
en kennis zien voorgefield,
Het mengelwerk wordt geopend door een flukje van den
letterkundigen EPREMA: an mine Landnaten , waarin de
achtingwaardige grijsaard met eene Nestorifche praatzucht
over zijne beoefening der Friefche taal kout , en zijn billijk
ongenoegen over de onbedachtzame oordeelvelling van Mr.
BOWRING te kennen geeft. Wij hebben dit versje met
genoegen gelezen ; fchoon her ons bevreemdde, EPKEMA in
fpelling zoo verre van zijnen G VSBERT te zien afwijken.
De Moan' van j. G. .13 L o M beviel ons beter , dan zijne vertalingen van het voorgaande jaar. De fpreekwoorden , doer
den geletterden Oudheidkunthge j. s C B ELTEMA ons medegedeeld, zullen fleeds gretig ontvangen worden. T. P. T R E sLING heeft in zijne Friefche Teal te regt op de waarde.
ring derzelve aangedrongen , welke bij vele Friezen te flaauw
is. De Ljeuu' inne Wolven van j . D. ANKRINGA is een
regt geestig fabeltje. Doeckle neadholp van j. R o ()RDA
verdient aanbeveling. Alleen hapert de versbouw fomtijds ,
b. v. in het begin troulif lest op God. Waarom niet lie.
ver : fortrouwje op God? M. 9 ETTEMA kon zijne vertaling
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van den populus tremula wet hebben achtergehouden, Hij
fchijnt door zijne oud-Friefche fpelling zich voor de Friezen
onverftaanbaar te willen maken, en maakt zich even belagchelijk als iemand , die in het Nederlandsch de fpelling van
MELIS STOKE volgde. Beter doen zij , die den klasfieken
GYSBERT JAPIKS zoo veel mogelijk vo lgen, en zijne
meesterlijke fpelling naar de behoefte van onzen tijd wijzigen. Dit is de eenige weg, om de verfchillende fpellingen,
thans in gebruik, tot ddn te brengen. Graffchriften (ten zij
bijzonder nitmuntende), albumversjes enz. kunnen in een
jaarboekje gemakkelijk gemist worden. Het Siske fen it reade fendel inne ierzen kroan, van Mr. A. TELTI NG , hebben wij herhaalde malen met groot genoegen gelezen. 't Is
het fchoonfte ftukje , dat wij in dit boekje aantreffen, en
toont , dat hij niet alleen de taal volkomen verftaat, maar
ook veel dichterlijk vernuft bezir. Men zou hem te regt
den Friefchen STARING kunnen noemen. Wij verblijden
ons, het vervolg op een ander jaar te zullen ontvangen.
Rinfe oon fytt faam dy floors; spier, van H.L. VAN ALTENA,
is zacht aandoenlijk , kort en krachtig. Wyo in Bern, van
J. D. ANKRINGA, is een lief , zoetvloeijend versje. Su
Skotsck oriel is eene anekdote , die ons aan de Lapekoer den.
ken doet.
Wij bevelen dit jaarboekje alien liefhebbers der Friefche
taal , inzonderheid den Friezen , ten fterkfle aan, en wen.
fchen , dat kundige mannen zich aan de medewerking op een
volgend jaar niet onttrekken.

AAN DEN RECENSENT VAN INIIJN LOFDICHT OP DE BELGISCUE VRIJHEID,

Mijnbeer!

I

n het laatstuitgekomen nommer der Letteroefeningen hebt
gij kunnen goedvinden mij heftig te kapittelen over mijn gezang tot lof der Belgifche vriiheid. Gij gingt zelfs zoo ver
van als een onbefchaamde te brandmerken den man, die een
week of wat vroeger eenen vaderlandfchen lierzang: Onze
Eed getiteld, had uitgegeven , en die, het nu over een' anderen beeg wendende, de loftrompet flak voor dezelfde
zaak , die hij kort te voren zoo diep verfoeid had. 11 ne
s'agit gm. de Bien voir la chafe zegt het refrain van een
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bekend Fransch liedje. Maar wie heefc nu goed gekeken ;
gij of ik ? Zonder hoovaardij of aanmatiging, durf ik de
vraag flinkweg te mijnen voordeele beantwoorden. Het
voorwerp , dat in bet onderhavig geval te bekijken vie!,
was de Belgifche vrijheid , met betrekking tot de roe's:Hike
omwenteling , die de zuidelijke provincien van oud-Nederland afgefcheiden heeft. Toen de opiland uitgeborflen was
en Z. M. zijn yolk te wapen geroepen had , was ik doordrongen van verontwaardiging over den ondankbaren en
hoogstinisdadigen afval van een deel van Neerlands bevolking , dat zoo bijzonder door den besten Koning met ontelbare weldaden was overladen geworden ; en ik dankte God,
dat ik mijn door gevoel overkropt hart in eenen lierzang kon
uitflorten , die niet zonder uitwerking op de geestdrift van de
zonen des Vaderlands geweest is en misfchien nog niet is.
Gij ziet , dat ik bier mijzelven een klein complimentje
maak ; doch gij weer ook, dat het poetendom zich juist
niet bijzonder onderfcheidt op het kapittel der zedigheid.
En als wij onszelven niet nu en dan eens prezen , kwamen
wij er niet. 't Is fchier al war wij er van hebben. Gij en
conforten maken het ons toch zuur genoeg. Steek dit provifioneel bij u , en uw boas NTE NIA colt ! — Maar nu moet
gij , neuswijze Recenfent ! weten , dat ik federt dien tijd
dagelijks de Couranten en vele vlugfchriftjes gelezen heb ,
bijzonder om , zoo mogelijk , er achter te komen , ten eerfle , wat eigenlijk het oogmerk der gezegde raemriike revolutie was geweest , en ten tweede , welke GEZEGENDE vruchten er uit groeijen zouden. 1k ben altijd heel mat geweest
met het woord vaijmin ; ik had daaromtrent wonderlijke
begrippen ; ik meende dat wij het onder Koning w ILLEM
in dit opzigt al heel best hadden ; maar naderhand begon
ik de lucht er van te krijgen , dat ik, en duizenden met mij,
nog in bet donker za gen in vergelijking van de Belgen , over
welke te dezen eene fc'nitterende zon was opgegaan. En
nu zag ik zoo klaar als op den middag , waarom die brave
lieden het juk afgeworpen hadden, en welke fuikerzoete
vruchten zij daarvan mogten plukken.
Wie het oogmerk wil, wil ook de middelen; wie een
doel wit raken , moet er op fchieten ; dat's een ronde 0.
Nu wilden de verlichten , de halfverlichten , de onverlichten
en de onverlichtbaren onder de Belgen , in masfa, de VRIjr
niets doelmatiger derhalve , dan dat ze die zagen te-MUD
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krijgen. Dat lnkte nitftekend. En wat hadden ze dan
verkregen? Geene halve, geene verminkte , maar eene heele , gave en welgeconditioneerde vrijheid; geene vrijheid,
als de oude Hollandfche, flijf in een keurslijf van wetten
geregen , geene opgefchikte Madam , waar men op een' zomerfchen dag niet eens ongegêneerd med rondfpringen kan;
neen, eene vrijheid , in eene luchtige bloeze, of, en neglige,
in rok en jak gekleed, die armen en beenen los en liber bewegen , en daar men mee leven kan als Jan Pottage met
zijne muts. De wijsfle der Koningen heeft gezegd , dat er
een tijd is van afbreken, en een tijd van opbouwen ; een
tijd van lagchen , en een tijd van weenen; een tijd van pret
hebben , en een tijd van netjes-droogen. De gezegde vrij.
heidsvrienden zijn nog veel wijzer dan SALOM o, en zij
ontkennen dus flijf en tterk , dac er een tijd wezen zou van
ondankbaar te zijn, en een tijd van niet ondankbaar te zijn ;
een tijd van te lasteren en te verraden , en een tijd van
regtvaardig en getrouw te wezen ; een tijd van verbonden te
fchenden, en een tijd van verbonden eerlijk te houden; een
tijd van te plunderen , en een tijd van weer te vergoeden ;
een tijd van te fielen , en een tijd van niet te ilelen (ik
meende daar te zeggen van het geflolene terug te geven,
dat te zot is om van te fpreken); een tijd van te vermoorden, en een tijd van onfchuldige menfchen in 't leven te
laten : — dit alles ontkennen zij , als onbeftaanbaar en vierkant aandruifchende tegen de onbeperkte vrijheid , die een
iegelijk onverlet laat , om altijd alles te doen , wat hij wil.
Ziedaar de vrijheid, wier lof ik gezongen heb! En nu
wil ik aan ieder onbevooroordeeld en onpartijdig mensch
(maar dit zijc gij , ongelukkig, op dit punt geen van beide)
wel eens vragen , of er in de wijde wereld iets zoeter en
liefelijker p it te denken is, dan het onbeperkt genot van
zulk eene libertait? en of men niet uit het Paradijs loopen
zou, (genomen dat het nog beftond) om, in een' eenvoudigen blaauwen kiel, onder den Belgifchen vrijheidsboom, de
geurige lucht van Luilekkerland te gaan inademen ? Hoe kan
het mij dan met mogelijkheid kwalijk genomen worden , dat
ik mijne Landgenooten , die het manna zoeken waar het nog
niet neergeregend is , oplettend , ja belust heb trachten te
maken op dezelfde zegeningen , die aan onze zoo door en
door verlichte en edeldenkende geburen ten deel gevallen
zijn? Maar ik geef er niets om. Zulke fnaken , gij
ziit , zijn nog niet rijp voor den grooten dag der hervorming,
die ons op de Brabandfche vrijheidsleest fchoeijen zal.
Houd u maar NI het oude; gij zult het er ver mee brengen!
En dan durft gij nog bovendien mij het verwijt Haar het
hoofd fmijten , alsof ik vlammen zou op het redacteurfchap en her kopijregt van den Belgifchen Muzen-41manak „
even alsof ik uit een laakbaar eigenbelang tot deze gemoe.
delijke loftuiting zou zijn gedreven geworden! — De dooden,
zelfs doode Almanakken , moet men lawn rusten ; en tins vind
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ik het van u vooreerst al heel onkiesch , om, uit oude, atU
welbekende , veete , een friaeer te geven aan dat overleden
jaarboekje met zijn toebehooren; maar in de tweede plaars
(en nu word ik boos) kon deze fpeeulatie in mijne ziel niet
opkomen , om deze eenvoudige reden , dat ik toen even zoo
min wist als op dit oogenblik , in welke caal een eventueel
nieuwe Belgifche Muzen-Almanak zou dienen gefchreven te
worden, en welke foort van plaatjes er in zouden behooren te
komen. Bij deze nieuwe onderneming Loch zou men, naar
mijn begrip, wel degelijk behooren re letters op de landtaal
en den ouderdom van den nieuwen Koning. En het is immers tot op den huidigen dag nog onzeker,, of hij in een'
Duitfchen tafelftoel de grenzen binnengerold zal worden , of
op een Fransch hobbelpaard zal komen inftuiven, of van de
Trust van Afrika gehaald, of nit het geflacht der DIEPO
N EGR o o s gekozen zal worden. Dit punt is te tar, om
er verder over te fpreken ; en ik laat dit derhalve met het
volfte vertrouwen over aan de doorluchtige ftaatsmannen van
het Brusfelsch Congres , dat fommige Hollandfche betweters
eene kooi vol gekken noemen ; — aan mannen , die, wat
men er van zeggen mag, hunne zaken als oude kneutjes weten
te doen, offchoon het hun juist niet erg met die Kcningkeus tot dusverre wil medloopen; maar, naardemaal alles
eens te regt komt , zal het met deze kleinigheid zich ook
wel fchikken. Ondertusfchen (om, wedr op den Almanak
t'huis te komen) wil ik deze redenering eens eventjes omkeeren er is nog geen Koning van Belgie benoemd ; naar de
landtaal en den ouderdom van dezen moet men zich in de redactie, de inrigting en vooral de prentjes van eenen Almanalt
fchikken ; en daar mijne taalkennis zeer beperkt is, en ik
vooral geen jota verfta van de talen , welke gefproken wor.
den in Afrika en Azie , volgt nit dit alles immers tastbaar,,
dat ik vooralsnog op bovengemeld, baantje geen jagt heb
kunnen maken. War in het vervolg gebeuren kan en zal ,
zult gij , even als ik, moeten afwachten ; maar dit wil ik u
intusfchen we/ zeggen, dat , als ik de GROOT& ZAAK die.
nen kan , onder den wijnflok en vijgeboom van de Brabandfche vrijheidszonen, ik zulks wel degelijk doen zal, ten
fpijt van u en uws gelijken.
En hiermede eindig ik, u van ganfcher harte betetfchap
toewenfchende.
IMM ER ZEEL, JUNIOR. (*)

's Gravenhage, 4 Febr. 1831.
(*) De Redacteur der Vaderlandfche Letteroefeningen, die niet gedacht had
noodig te hebben zulks te verklaren , vleit zich, dat er, na het lezen van
deze fcherts des Fleeren IMMERZSEL, wel bij niemand der Lezeren , die
fcherts verftaat, eenige twijfel meer zal )unnen overblijven, om ook de
bedoelde Recenlie als fcherts op te vatten Dc Dichter fehertfle, in een
Lofclichr, met de Belgifche Vrijheid; de Recenfent desgelijks, door die
fcherts near de letter op te nemen; geliik eerstgemelde nu weder fchertfend
laatstgenoemden hekelt, door zijne quakdefenfie van Bolgig vol te houden.
Wien de zaak nu nog niet klaar mogt zijn, dicn blijve zij duister:

BOEKBESCHOU WING.
Nagelatene Leerredenen , van willen den Trel-eerw. Heer
M. STUART, enz. Fide Deel, Te 's Gravenhage en
ilinflerdam , bij de Gebr. van Cleef. In gr. gvo. 467
131. Buiten Inteek. f 5- :

W

ij komen tot het laatfle deel van s T UART 's nagele_ene Leerredenen. Met weemoed zeggen wij dit.
Hoe dikwijls heeft 's mans naam in ons tijdfchrift eene
eervolle plaats ingenomen; hoe menigmaal aanleiding gegeven , om , met zekere fierheid als Nederlanders , met
vreugde als menfchen en Christenen, onze lezers als
tot eene rijke bron van kennis , troost en bemoediging
te verwijzen ! En ook hij is voorbijgegaan , bij velen
welhaast vergeten , en bet licht zijner heerlijke gaven ,
voor andere, ligt zwAkere, maar nader aanwezige , voor
den wispelturigen fmaak der menfchen misfchien meer
aangename glanfen, achteraf geplaatst ! Het is zoo ,
de vruchtbaarheid van onzen tijd, in goede kanfelredenen
vooral , waardoor de eene uitnemende verzameling , als
't ware, de andere verdringt; de voortgang, welken de
gewijde welfprekendheid federt de vorming en voorname
werkzaamheid van onzen Prediker gemaakt heeft , zijn
op zichzelve verheugend : mar het goede, het uitilekende , dat nit zichzelve, bij mindere hulp , voortkomt
en den weg voor anderen helpt banen , bezit bij de onvolkomenheden , die het mogen blijven aankleven , doorgaans iets hechts , oorfpronkelijks en diep geputs , dat
niet behoort vcrwaarloosd te worden. En wij aarzelen
niet te zeggen : wie sTuART gelezen heeft , heeft
weer..... meer verfcheidens en wezenlijks gelezen, dan
hij ligt bij vier of vijf weer gewone bundels zou gevonden hebben. Ja , behoort een goed gedeelte van
VAN DER. PALM 's keurige voortbrengfels althans in
geene boekerij van eenen Godgeleerde te ontbreken , deze
nOEKBaSCII. 1831. NO. 4.
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Leerredenen van STUART, hoe geheel anders ook ,
verdienen ten voile daar naast geplaatst te worden. Behagen hem de zachter , zuiverder en eenvoudiger vormen
van den eerften al meer , dan de floutheid en het vernuft
van den laatften , in rijkdom van gedachten zal hij hem
niet minder bevinden.
I. Pred. IX : to, is eene „ Nieuwejaars-pre&," in
welke STUART de woorden: Alles , wat Jamie hand
vindt om te does, doet dat met Jamie magt , befchouwt ,
als tegenovergefteld aan de voorafgaande aanprijzing van
onbekornmerd Ievensgenot , de vooronderflelling aannemen.
de, dat er eene zamenfpraak in het bock De Prediker
beftaat. Wij achten de zwarigheid op deze wijze niet
zoo geheel opgeheven , maar kunnen, voor het overige,
onzen lof aan het fchoon betoog van den voorgercelden
pligt, dien hij zelf zoo wel volbragt , niet onthouden.
De verdeeling is, wat onze hand vindt om te doen,
(2) wat het in heal , dat te doen met onze magt , (3)
wat ons daartoe dringt.
II. Hand. XX: 35: Het is zaliger te seven , dan te
ontvangen is eene „ Aanlporing tot Weldadigheid."
De fpreker bepaalt zich eerst bij de gevers , van wie des
Heilands fpreuk geacht kan worden te gewagen, en dan
bij de zaligheden , die zulke gevers boven de gefchiktfle
ontvangers zelve fmaken. „ Die wet bepaalt, leert
wel, " mag het opfchrift van dit fraai bewerkte fluk met
regt hecten.
III. Matth. XIX : 23 en 24 , loopt „ over het al
of niet bezwaarlijke voor eenen Rijke, om zalig te worden." — Gelijk het eene oorzaak is van vele wanbegrip„ pen in den Godsdienst , dat men te dikwijls van de
„ natuurlijkfle en eenvoudigfte beteekenis der woorden
„ in de H. Schrift afgaat , zoo Belt men zich ook van
„ den anderen kant voor zeer vele ongerijmde en tegen„ ftrijdige gevoelens bloot, wanneer men zonder eenige
„ de minfte uitlegkundige vrijheid zich in alle gevailen
„ aan de letterlijke beteekenis der fchriftuurlijke uitdruk„ kingen bindt. Het gezond oordeel , gevestigd op den
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eenparigen inhoucl van Gods woorcl , geleid door den
„ onmiddellijken zamenhang , waarin zich de bedenkelijke
• uitdrukkingen bevinden , en verlicht door eene ge, gronde kennis van den aard des oorfpronkelijken taalge„ bruiks, behoort altijd verftandig te onderfcheiden, wan„ neer men zich aan de letter te houden , wanneer en
, in hoe verre men zich van dezelve te verwijderen
hebbe.” Met deze aanmerking begint de Redenaar zijn
fink bij welks behandeling , wat den tekst aangaat , onzes achtens , meer op den voorgrond kon gefteld zijn,
dat bier van bet eenvoudig Christen-worden in Jezus' tijd
gefproken worth. Doch voor bet overige pasfen wij er
nogmaals gaarne vroeger gemelde fpreuk op toe.
IV. Spreak. XI 3. De opregtheid der opregten
leidt hen, heeft tot opfchrift : „ De eerlijke Man ,” en
ten algemeenen inhoud : I. waarin de ware eerlijkheid befta ; en II. hoe en waarvoor daze haren betrachter be•
veilige. Eene uitnemende , zedekundige verhandeling ; bij
welke echter de taal der Schriftuur niet minder wel te
pas en klemmend wordt aangevoerd, dan die van rede
en ervarenis.
V. en VI. over Lukas IX: 2C. mat baat het eenen
mensch , enz. hebben ten onderwerp , de eerfte : „ De
kwade rekening der Ondeugd ;" de andere : „ Het groot•
Ile verlies is zelfverlies." De verdeellng is : I. welk
genot geeft de wereld aan den ondeugenden ? II. wat verliest de mensch , als hij zijne zedelijkheid opoffert ? bij
de eerfle wel reeds geheel opgegeven , maar flechts voor
de helft afgewerkt. Het zijn fiksch geftelde , bevattelijk
wijsgeerige , mensch- en wereldkundige , en dus zeer be•
langrijke ftukken ; fchoon menigeen ligt verkiezen zou ,
wat nailer bij den fchoonen tekst te blijven , die wel uitvoerig en duidelijk wordt verklaard , maar zonder juist
onze aandacht bijzonder re boeijen.
VII. ilfatth. XX: „ Salome met hare Zonen." Dit geval wordt uitnemend in het licht gefleld
en allerieerzaamst toegepast. Het is eene refit fraaije
preek, op welke wij geene andere aanmerking hebben ,
K
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dan die wij dagelijks zouden kunnen waken ; dat , namelijk , van der Joden verwachten Mesfias al te algemeen
en flellig gefproken wordt , dat dit bloot aardsch en wereldsch zou zijn.
VIII. I Petr. V : 7, Werpt alle uwe bekommernisfen op Hem , want Hit zorgt voor u, over „ het vertrouwen op God ;" volgt den tekst, door eerst bekommernisfen wel te onderfcheiden van redelijke bedaarde
zorg , en dan het gepaste der afwerping te betoogen, al
heerschte ook het toeval, maar veel meer nu de wereld
Gods werk is , over welke daarenhoven zijne voorzienigheid waakt.
IX. Joann. XIX : 1-6. „ Zie , de mensch !" S TUR T begint deze pasfiepreek met de woorden , bij
Plato voorkornende : „ `-Vat zou volmaakte regtvaardigheid in eenen flerveling wezen , en wat zijn lot op
aarde zijn?" en desgelijks het antwoord daarop: „Om
„ aan eenen volmaakt regtvaardige te denken , verbeelde
„ men zich eenen eerlijken en vriigeboren' man, die het
er op toeleggc , niet om zulks te fchijnen , maar om
waarlijk braaf re zijn ; men verwijdere echter van hem
• alle goed gevoelen zijner regtvaardigheid bij anderen ,
„ opdat hij niemand regtvaardig farijne ; want heeft
„ hij lien febijn , zoo zal hij tot eer en waardigheid op„ klimmen , en bet zal onzeker zijn, of hij uit pligt al, dan om dat loon , braaf zij ; men beroove hem
„
• alzoo van alles , behalve zijne deugd alleen ; men
• boucle hem, fchoon nimmer onregt doende, voor al„ leronregtvaardigst, zijne vroomheid zij op den toets ge„ bragt , en lijde niets bij fchande zelfs en al , wat deze
• volgt, maar blijve onwrikbaar tot den dood , zoodat
hij regtvaardig in denzelven blijve, fchoon hij zijn
„ Zulk een
ven Lang onregtvaardig wordt geacht.”
gebonden , geregtvaardige zal gellagen , gepijnigd
, blind , en na alle- foltering opgehangen worden , er„ kennende , dat het wenfchelijker zij, regtvaardig te fchij„ nen en zulks niet te wezen.” Wij behoeven er niet bij
te voegen , dat bet fink treffend en belangrijk is.
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X. .joann. XIX: 25 -27. „ Maria door Jezus aan
Joannes aanbevolen." Wij kunnen bij ieder ftuk niet
Wij zeggen hier dus maar alleen , dat deze
keurige ftof niet min keurig en vooral uiterst gevoelig
behandeld en leerzaam aangewend is. Onze herinnering ,
dat wij reeds vO6r vele jaren van dit flnk gehoord hebben , noopt ons intusfchen eene aanmerking tegen te
gaan , die wij onlangs in een ander tijdfchrift vonden,
en waarbij men zich, met fchijnbaren grond , beklaagt ,
dat STUART, in een' tijd van diepen vrede in de
Nederlandfche Protestantfche kerk , zich bier en daar
vijandige trekken tegen andere afdeelingen zou veroorloofd hebben. Itnmers , fommige dezer ftukken zijn ligt
al v66r 25 of 3o jaren opgefteld, toen die algemeene
vredelievendheid nog niet beftond.
XI. Luk. XXIV: „ De Opflanding van Jezus
Christus." Deze leerrede is geheel eenig in hare foort.
De behandeling is inderdaad meesterlijk; maar geen fier
en vurig jong mensch late zich verleiden , dezelve te
willen navolgen. _ Het is eene foort van drama, waarbij de fpreker zijne hoorders plaatst buiten de poort van
Jeruzalem , om daar de vrouwen of te wachten , haar
van verre te volgen , bare gefprekken te hooren; en , deze
wandeling afgeloopen zijnde , daar zij terugkeeren, met
de gemeente aller ' eigene graven en die der geliefden te
bezoeken , om daarover licht en troost te verfpreiden.
Wanneer men deze leerrede , inzonderheid voor de eerfte
freer, zonder vooringenomenheid hoorde, weed men er,,
volgens veler getuigenis, geheel door weggefleept , en
fommigen werden niet moede haar bij herhaling bij te
woven.
XII. Matth. XXVIII : 11-15. „ Over bet getuigenis van de wachters bij het graf van Jezus." Ook bij
het uitnemend betoog zullen wij niet verwijlen , maar ,
ter ptoeve van bet eigenaardige van STUART 's
taal, waardoor hij , volgens ons gevoel , zijne toehoorders min als een vader en herder, dan wel als een burgerlijk redenaar, met zekere beleerdheid toefprak , moge
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eene kleine aanhaling ftrekken : „ In plaatfe van op„ wekking tot deelnemende vreugde en de zaligendfte
„ blijdfchap in de hope eenes anderen levens , welke onze
• ziel elders in alle bijzonderbeden van 's Heilands ver„ rijzenis vindt , wordt zij bier met afkeer van hare na„ tuurgenooten , met wantrouwen voor zich zelve, met
„ het ernfligst nadenken over een bezwaar tegen haar
zaligend geloof en , gedurende dat nadenken alvast ,
„ met folterenden twijfei vervuld. Ik zal echter voor de
„ verhandeling deter' ongevallige floffe geene verfchoo„ Ding bij u zoeken in de tijdsgelegenheid , welke mij
„ hare voordragt gebiedt: maar deze zelfde ftoffe uwer
„ overweging zoo ten voile waardig verklaren dat ik
veeleer der gelegenheid danke , welke mij tot hare
„ verhandeling roept. Langer, dan bet eene oogenblik,
„ waarin ik dit hettage , kan ik zeker niets in uwe
„ gunftige aandacht wager: ; eene andere verzekering zal
„ genoeg zijn , om ze mij geheel te doen herwinnen.
„ Zij is die” enz.
XIII. r Cor. XV: 14. „ Over het verband tusfchen
de Opftanding van Jezus, en de leere des EvangeGelijk wij, bij alle onze ingenomenheid met
STUART, toch niet nalieten , van tijd tot tijd onze bedenkingen op zijn werk in het midden te brengen , zoo
betuigen wij ook bier , dat hij , onzes oordeels , meer
heeft willen vercledigen , dan de Apostel bedoelde te zeggen , en noodig of raadzaam moet geacht wurden. Er
ftaat toch niet: „ indien Christus niet was opgewekt ,”
maar: niet is, en dus, de verkondiging daarvan onwaar
is. Wij voor ons houcien het wonderdadige bij Jezus'
leven even zoo welgettaafd , en althans weinig minder
betlisfend dan gene laatfte en groote gebeurtenis. En
hoezeer warm , vloeijend en vol geloof het ftuk ook
gefteld zij, voor ons (met de opgegevene denkwijze)
krijgt het eenig. aanzien van winderigheid.
XIV. Hand. IV. 32 , 33. „ De eerfte Christenen.” —
De perfoonlijke hoedanigheden der cerfte Christenen
„
„ lumen niet antlers (Ian brad' en edel voorkornen , wan-
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„ neer men let (1) op de leer, welke zij aannamen, (2)
„ op de belijdenis , welke zij deden , (3) op bet lot ,
„ hetwelk zij verduurden. II. De onderlinge betrekkin71 gen der eerfte Christenen zijn niet min optnerkelijk,
„ dan hunne perfoonlijke hoedanigheden. De menigte
was den hart en ddne ziel. III. De aard van bet ge„ loof der eerfte Christenen voor (op ?) zich zelve was
ook gehcel iets anders , dan hetgeen dezelve in volgende eeuwen werd (gefchiedkundig, niet befpiege„ lend). 1V. Maar wie is nu in itaat , zich de eenvou„ dighcid, de hartelijkbeid, de heiligheid te verbeelden,”
enz. Den belangrijk , bondig, fraai fink, waarin alleenlijk wat al te ligt over de vroeg ontkiemende gebreken
mag zijn heengeloopen.
XV. i Petr. II: 9. een nitverkoren geflacht , een konink10 Priesterdom, enz. „ Avondmaals-prak.” Dcze uitfpraak , van Israel op de Christenheid overgebragt, wordt bier uitnemend in het licht
gefteld en voor de plegtigheid gebezigd.
XVI. a Petr. 20 „ Val na de bekeering."
(Dankpredikatie.) Wij zullen van deze karakteristieke
leerrede niet uitvoerig fpreken; maar, gelijk de inleidingen van S T U A It T veelal merkwaardig zijn, deze itraks ,
ten flot en ftaal, laten volgen.
XVII. i Cor. X : 12. Zoo dan, die meent te flaan,
zie toe, dat hij niet valle. „ Het heilzame der Christelijke Omzigtigheid." Dit wordt bier, als bet gepaste
midden tusfchen verrnetelheid en wantrouwen , menschkundig, fchoon , krachtig en leerrijk in het licht gefteld.
„ Gelukkig is de zielsgefteltenis van den opregten
boeteling en waardigen Avondmaalsganger, wiens hart
zoo volkomen zeker is van Gods genade en liefde, dat
hij, na genomen aandeel aan beider verbondsteekenen ,
blijmoedig wederkeert tot den Heilige met zijne dankzeggingen en lofgczangen. De boetvaardigheid bij zijne
voorbereiding heeft We/ zijn hart verbroken , maar verlost tevens van de duldelooze dragt ce p s bczwaarden
gewetens; de verootmoediging bij zijne toetreding tot
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de tale/ des Heeren heeft zijnen geest wel vernederd , maar de rust zijner ziel ook herfteld. Vrede
met zich zelven , vrede met zijnen broeder,, vrede met
zijnen God zijn nu zijn deel. Geheiligd in Zijnen
wil , is alle pligt hem nu redelijk. Alles verfchuldigd
aan CHAISTUS, is zijn geloof hem nu dierbaar ; met
hernelfche gaven verkwikt , heeft voor hem het aardfche
geene verleiding. Des H. Geestes deelachtig geworden ,
fchijnt hem alle verzoeking der zonde krachteloos. Het
goede woord Gods en de kracht der toekomende eeuwe
gefmaakt hebbende , zijn volmaking en gelukzaligheid
zijne ddnige gedachten. — 0 gelukkige zielsgefteltenis,
die den mensch met zijnen Schepper en Verlosfer ten
naan,vite vereenigt, die den flerveling ten hemelling verheft en den koning der verfchikking zelfs voor hem verkeert in eenen engel des lichts , hoe zegenen wij uwe
onberekenbare waarde , daar zij ons ganfche aanzijn in
doze plegtige oogenblikken zaligt !
„ Ja , nu is ons alien de ondeugd affchuwelijk , de
dcugd hoogst beminnelijk ; nu is de zonde alleen ons
verfchrikkelijk , maar alle lot-befchikking der wijsheid
we/dadig ; nu is ons de liefde heilig , het geloof levendig, de hoop zaligend ; nu is ons het leven geen weg
ten grave, maar ten eeuwigen leven ; nu is het hemel
in ons hart ; nu vuden wij zalig zijn, als God ons tot
Hem riep ! 0 onuitfprekelijk dierbare gevoelens , mogten wij A nimmer verliezen , want gij zijt ons zoo onontbeerlijk , als zalig, zullen Wtj ons als Christenen ten
alien tijde verblijden , en eenmaal flerven in den Heere ! Mogten wij ze, M. T. ! geheel behouden , want
indien zij met dozen dag , of Wanneer ook , voor ons
voorbij gaan , dan ware bet ons beter , dezelve niet gehad , niet erkend , niet zoo hoog gewaardeerd to hebben. Zonder duurzaamheid is die zelfde zielsgefteltenis
heilloos !
„ Ontzettend voorzeker dreunt u doze taal in de ooren :
niet zonder fiddering fpreckt Naar mijn eigen mond uit ;
elk onzer kent het verledene , hetwelk hem doet huive-
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ren voor het toekomende ; — en , echter , gij alien ziet
het voorzeker reeds , dat die fchriktaal op het voorgelezen woord van den Apostel PETEIJS gegrond is.
Wat wilt gij nu van mij ? dat ik, de gewone beflemming dezer tire volgende , mijne voordragt flrekken doe ,
om deze gevoelens nog al meer en meer in ons te verhoogen ten fcherpften fpoorflag onzer dankbaarheid ,
maar dat ik daardoor tevens het gevaar vergroote van
tekortfchieting in onze daden ? Acht gij bet niet
raadzamer , alle onze aandacht op de hoogstnadrukkelijke
waarfchuwing van P E T It u s te wenden , ten einde daar
door dit gevaar wêl te leeren kennen en het zoo veel
zekerder te ontwijken? — Zoo toch viert de krijgsman
Beene zege , als hem nog een vijand wacht , wiens dreigende bonding hem verfchrikking baart ; zoo zingt de
zeeman bij de herftelde , ftilte niet, als hem de lucht een'
nieuwen florin doct vreezen ; maar beide berekenen den
nieuwen ftrijd , het nieuwe gevaar, en vinden daarin
grooter veiligheid , dan de ftoutfle moed of het best beleid in onverhoedfchen aanval kon verfchaffen. — Wel,
zien wij de ontzetting zelve van des ilpostels woord dan
met bedaardheid in , en verwachten wij van Hem , wiens
Geest al het goede in ons werkte , den bijfland Zijner
genade , die hetzelve in ons kan duurzaam maken!"

Leer, Daden en Lotgevallen van onzen Ileer oft verfchillende oogpunten befchoulvd en opgehelderd. Uit
het Hoogduitsch, naar de laatfle verbeterde en vermeerderde Uitgave van j. j. HEsz, Zntistes der Kerk
te Zurich. IJIe Deel. Met eerie Kaart van Paleestina. Te Deventer , bij A. J. van den Sigtenhorst.
In gr. 8vo. XXXV en 416 bl. Buiten Inteekening

f 3 - 30.

O

p het eerfle inzien van den titel konden wij niet
of , van deze vertaling naar de laatfle verbeterde en
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vermeerderde uitgave onwillekeurig ons veel te beloyen en belangrijke bijdragen te voorfpellen. De herinnering toch , hoe de grijze H E s z zijne Levensgefehtedenis , zoo van j E z u s , als die der Apostelen , in zijnen hoogen ouderdom heeft omgewerkt en verrijkt , gaf
aanleiding tot die hope , die vermoedelijk ook wel bij
dezen en genen onzer landgenooten de inteekening begunitigd heeft. Ras evenwel trof ons eene te grootere
teleurftelling wegens die opgevatte verwachting , toen
wij (op bl. XXXV van het voorwerk) door HE S Z met
zoo vele woorden onderrigt werden : , Kleine verbete„ ringen zijn ook bij deze nieuwfte herziening bier en
„ daar aangebragt ,” (waarom niet , in goed Hollandsch ,
gemaakt ?) „ bijvoegfels flechts weinige , die echter ,
„ gelijk ik hope, niet tonbelangrijk zijn." Van nu of
begonnen wij deze uitgave weinig hooger te ftellen ,
dan eenen herdruk der vorige , bij WOUTERS te Groningen in bet licht gezonden , en waarvan tijdelings
in dit Maandwerk eene breede beoordeeling geplaatst
werd (*). Veel moeite en kosten , aan de vertaling befteed , had men , onzes oordeels , nuttiger mogen aanleggen ; wij althans vergenoegen ons met over te wijzen
tot den aangehaalden toets. Het eenige , of, zoo men wil ,
voorname , wat door HESZ, bij de herziening van zijnen
vorigen arbeid , aan dit eerfte Deel is toegevoegd , vonden
wij aan het Plot , waar de gaerde Schrijver zijne gegevene voorkeur aan de Iezing van Bethani0 , in plaats van
Bethabara , bij Joan. I : 28 , terugneemt , op gezag van
ORIGENES en RELAND (f). Voorts met betrekking tot de „ kleine verbeteringen ," waarvan ook fprake
is in de aangehaalde woorden , zijn wij verpligt te erkennen , dat ons in dit Deel geene zijn voorgekotnen , waardig om bier opgemerkt of vermeld te worden. Men gevoelt
dus hieruit , dat deze latere uitgave tot dusverre geene of
(*) Zie Lett. voor 1813. D. I. bl. c6I env. 1817. bl.
env. 1821. bl. 93 env.
(f) RELA NDI Palx.ctina , Lib. III. p. 626, 627.
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zeer geringe verdienften heeft boven de vorige , met
eene aanprijzende voorrede van den Hoogleeraar nt u NT IN GHE verrijkt ; en wil men de vergelijking tusfchen
de eene en andere vertaling , en derzelver naauwkeurigheid , verder voortzetten , dan fchijnt aan die van Groningen, boven deft Overijsfelfeben druk , de voorrang
toe te komen. Drukfouten , in de eerstgenoemde ingeflopen , zijn onverbeterd gebleven in de latere (*) ,
en in zoo verre ftaan dan beide gelijk ; mar wij hebben
in deze zinftorende misilagen aangetroffen , waarvan gene
vrij is (t). Ook is de ftiji der oudere overzetting duidelijker,, vloeijender en beter,, dan die der nieuwe ; en is
de taal in beide niet zuiver van Germanismen, toch zijn
(*) Wij vertrouwen , aan onze lezers, en bezitters van de
eerfie en tweede uitgave, geene ondienst te zullen doen ,
met de bedoelde drukfouten, aan beide geineen , hier aan te
wijzen , en, tot onderfcheiding, de letters a en b daarbij
te voegen vocr de bladzijden:
Druk a. ht. 2 33. noel (*)
Matth. IX: t6, lees vs. 6.
Dail{ b. — 186. -- (a)
a. 1)1. 374 reg. 2 v. o. 7 uitgefloten geworden; lees :
uitgefloten zen geworden.
b. — 299
Aldaar in de noot: Joh. XV1: vs. t lees vs. 2.
a. bl. 378 en bl. 410 in de noot
Dee! : lees Boek.

b. — 302

- 329

432 :loot (*)
:51raxov, lees Lrxxosi.
,
b. — 350 — (4)
a. — 482 noot (*)1 Joan. VI: 2, lees XVI: 2.
b. — 386 — (a)

a.

•-•-•

(f) Op bl. XXIV moet in foot (a) bijgevoegd worden
bl. 352-413. De aanhaling van bl. 111-286 is verkeerde.
lijk geplaatst in reg. a van deze bl. XXIV; zij wijst, name.
lijk, op het ingelaschte fink : Over den geest der Leere van
Jezus. 1Vederom , in de noot onder bl. 96 en 97 vindt men
de letters Schr. en Vert. geplaatst, als ware dezelve gedeeltelijk nit de pen des laarften gevloeid. Intusfchen is zij geheel van it E s z , en gezegde aanwezende letters zijn geheel
te oupas.
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de meest hinderlijke aan den Overijsselaar ontglipt (*).
Maar laat ons eindigen , en op verbetering bij volgende
Deelen hopen.
( P) Van Germanismen, die wij in de Groninger uitgave
ontmoet hadden , vindt men jets in de Ixtt. voor 1817. bl. 4.
In deze, de Overijsfelfche , lezen wij daarenboven de vol.
gende meer aanflootelijke voor het Nederlandsch gehoor:
b1.104. reg. i van ond. nevendenkbeelden; bl. 292. reg. 14 en
15. wonderzuchtige menfchen en svonderman ; bl. 348. reg. 8.
zich nederlaten tot voetwasfchen, en wat dies meer iij van
het uitheemsch taaleigen.

De flemme des Heeren roept Hoort de Roede ende
Wie le befleld heeft (Micha ICI: 9.) Te wapen !
roept de van God geflelde, en naar waarde zoo hoog
gefchatten Koning der Nederlanden. Te wapen! onder ootmoedig en biddend opzien tot den .rIlmachtigen
God , die Nederland en Oranje zoo dikwerf oh de
groot/le gevaren gered heeft. Door Z. H. VAN
tr E E N, Med. Doct. Te Anflerdam , bit J. H. den
Ouden. 183o. In gr. b110. 62 Bl. f : -5o.
Eenige woorden tot opheldering bff het leezen der ftemme des Heeren roept: Hoort de Roede ende Wie fe
Door denzelfden en b#. denzelfden.
&field heeft
f : - 30.
Bl.
In gr. EVO. 10

A Is de Doctor niet beter recepten weet te fchrijven ,

Rec. zijne patiênten beklagen. Bevat het boeksken
dan niets goeds? 0 ja! de een-en-veertig eerfle bladzijden zijn letterlijk — zegge letterlajk uit den Bijbel
afgefchreven , en wel getrouwelijk naar de Staten-overzetting , zelfs met behoud van de fpelling , welke bij
fommige lieden mede tot de zoogenaarnde regtzinnigheid
fchijnt te behooren. De fehriftuurplaatfen werden groozou
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tendeels uit de fchriften des 0. V. overgenomen. Volgens den bekenden aanbang , is Nederland — Oud-Nederland , voor zoo verre het belijdenis van de gereformeerde religie doet — het geestelfyk Israel des N. V. ,
en wat dus weleer de Profeten gefproken hebben tot
het Israel naar den vleefche , dat wil men , zonder
eenig onderfcheid van omflandigheden in aanmerking te
nemen , geheel letterlijk op onze tijden toegepast hebben.
VAN DER PEEN heeft de moeite gedaan , eene menigte gezegden van dien aard te verzamelen , waaronder
zeker vele zijn , van welke ook in deze dagen , mits
met behoorlijke onderfcheiding , een zeer nuttig gebruik
kan gemaakt worden. — Van bl. 42 tot 62 volgt eigen
werk des Schrijvers , beflaaride in ifanteekeningen op
eenigen der aigefchrevene Bijbelplaatfen. Die de Bezwaren tegen den geest der Eerily heeft gelezen , zal
hier niet veel nieuws vinden. De eerfte aanmerking is
gerigt tegen de graanhandelaars en opkoopers van aardappelen. Nu , de laatften vooral zullen hier en daar ook
weleens wat op hun geweten hebben. Aant. 2. is over
het ontheiligen van den Sabbath — de Heer VAN DER
FEEN bedoelt zeker den Zondag. Rec. erkent , dat
deze beter gevierd konde worden. Het ware te wenfchen , dat men geene kermisfen of andere dingen op
denzelven toeliet , welke zoo weinig met godsdienfligen
ernst tirooken. Volgens Aant. 3. moet het er in de
Gereformeerde Kerk hoogst treurig uitzien — vele
Leeraars en Leden derzelve gelooven er zelfs aan den
letterlilken inhozid der Geloofsbelfydenisfen niet meer ! ! !
De Predikanten inzonderheid hebben , volgens dit gefchrijf,,
zeer veel voor hunne rekening ; op hen wordt hier toegepast Lukas XII : 47; Rec. wijst den Doctor op
Matth. VII: r—s. Ilet ergert den Schrijver zeer, dat
men thans zoo veel werk maakt van vergelijking der
°tide Codices. Hij zegt , dat God eertsjds deze menigte
van affchriften des Bfybels verflrooid heeft , maar dat ze
door den Satan bsy wereldfche tnenfchet2 bewaard zfin,
en dat men die nu nit alle hoeken der wergild bfy een
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haalt , om de grondtexten van den B fybel , Welke de
grondflagen van de Gereformeerde Geloofsbelfydenis
maker; , te veranderen. Zoo dat men (het zijn des
mans eigene woorden) onze dierbare, zaligmakende,
Godverheerlfykende Geloofsbel fydenis fchier niet meer
tilt den Bfybel bewilzeta kan. Ten gevolge van deze
rijkdom in duizende handj'ehriften heeft men in onze
dagen de oude , door Gods .211magt te midden der hevervolgingen in vroegere eeuwen, zoo wonderdadig en genadig bewaarden heiligen Babel verkromt,
verdraait en verzwakt , ook in vertalingen uitgegeven,
en zoo zoekt men dien voortrefelfgen zoogenaamde
Staten-Bfgel te verwerpen, om welks behold en verdediging onze voorouders goed en bleed opgeoferd hebben.
Welk eene verwarring van zaken ! welk eene onkunde !
of is het opzettelijke verdraaijing ? -- Rec. , die niet
tot het Kerkgenootfchap der Hervormden behoort ,
meent voorts fchandelfyke lastertaal te mogen en te
moeten noemen , wat VAN DER PEEN op bl. 46
fehrijft : In onzen tffd leert men op de predikfloelen in
de Gereformeerde Kerk , dat men zich niet op de
Christelsyke pfynbatzk behoeft te . leggen , om zich over
zone zonden te mishagen , enz. Waar is het bewijs ?
Roepet een verbodtsdag uyt ," zegt de fnuggere Schrijver elders : „ Een krachtig wapen om rampen of te we„ ren , en vijanden te* overwinnen , en te verftrooijen
„ zelfs zonder het bezit van eenige kracht in eigene
„ legers.” Doch genoeg reeds , oin den geest van dit
gefchrijf te doen Itennen. Even onbeduidend zijn :
Eenige woorden tot opheldering , die eigenlijk Diets ophelderen. Ook Rec. keurt ligtzinnigheid en onverfchilligheid ten fterkfte of , en meent de gebeurtenisfen onzer
dagen uit een godsdienftig oogpunt te moeten befchouwen , maar is tevens van oordeel , dat de Doctor beter
zou doen, bij genezing van ligchamelijke krankheid zich
te bepalen , en aan bekwamer mannen over te laten ,
wat niet tot zijn vak behoort. — VAN DER PEEN
zegt, dat in onze dagen bijzonderc oprnerking verdient
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II Timoth. III: 1-8. Men zou het ook kunnen omkeeren , en op zekcre lieden , die onder de leuze van
regtzinnigheid onrust zaaijen , toepasfen II Tim. III :
5-9 en IV : 3 en 4 , alsmede Rom. X : a.

De nieuwfie Stelfels in de Geneeskunst , voorgefleld en
beoordeeld door G. A. R I C H T E R, Hoogleeraar in de
Geneeskunde aan de Hoogefchool to Koningsbergen. Uit
het Hoogduitsch vertaald door A. VAN ERPECUDI,
Heelmeester en Operateur van den Cataract bcy de
Gereformeercle Diakonie to Amflerdam , enz. 7e Amflerdam , bij S. de Grebber. In gr. 8v9. XVIII en 135
5o.
bladz.

f-

D

e Hoogleeraar R I C II T E a heeft bij zijne Specielle
Therapie , aireeds tot verfcheidene boekdeelen aangegroeid , nog een tiende , of eerfte Supplernentband , gevoegd , waarin hij zoo wel de nieuwe Leerftelfels , als de
nieuwe Geneesmiddelen , in onze Eeuw uitgedacht , vermeldt en beoordeelt. Het is hier de plaats niet, om
over deze onbefcheidene boekenfabrijk en Auteurs-fpeculatie te fpreken , door welke men van de goede ontvangst van een werk bij het publiek misbruik maakt.
Wij willen alleenlijk opmerken , dat het hier gegevene
ftukje eene vertaling is van het eerfte gedeelte van genoemden eerflen Supplementband , en door den Vertaler
als een gefchikt vervolg op HECKER 'S Theorin, Stelfels
en Geneeswijzen der Artful , door Prof. VAN DER
BRECGEN vertaald en uitgegeven , befchouwd wordt.
Wij kunnen dit niet zoo gaaf toegeven , daar HECKER
van een ander punt uitgaat , dan RI C u TER. De eerfle
toch , als grondbegrip vastflellende de leer van den Prediker , dat er niets nieuws onder de zon is, vindt de
oude gevoelens en flelfels bij dc nieuweren gedurig weder
opgewarmd terug , en maakt veelvuldig gebruik van gedrongene vergelijkingen , om dezc (Telling vol te houden. Deze manier van de Gefchiecienis te behandelen , die
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ons voorkomt althans niet zeer gefchikt of aanprijzenswaardig te zijn , is door R I C H -r E 12 niet gevolgd , die
het er meer op fchijnt toe te leggen , om het kenfchetfende en eigendommelijke regt goed te doen uitkomen ;
waarom men ook dezen arbeid , als geheel tegenovergefield zijnde aan dien van den eerstgenoemden, met minder
regt als een vervolg op denzelven kan aankondigen. Dan,
ter zake. De fystema's , van welke een beredeneerd verflag wordt gegeven , zijn die van de Natuurfilozofen ,
van BROUSSAIS, van RAS ORI en van HAHNEIvr Op den voorgrond ftaat de Natuurfilozofie, welke
onze Schrijver minder ongenegen is , dan zijn voorganger. Kort en vrij duidelijk worden de hoofdpunten van
de Natuurfilozofie , voor zoo verre dezelve tot de Geneeskunde in eenige betrekking Chan , opgegeven en ontwikkeld ; hoewel het tot regt verfiand misfchien doeltreffender geweest zou zijn, den oorfprong en ,voortgang
dezer Wijsbegeerte meer bepaaldelijk aan te wijzen , dan
ze in edn groot geheel te omvatten en daar te ftellen.
Nu komt de beurt aan dcn Franfchen Revolutieprediker.
BROUSSAIS, als den meest befaamden. (Ware het
evenwel niet verkieslijker geweest, de Italiaanfche leer,
aan welke BROUSSAIS zooveel verpligt is , vooraf te
laten gaan ?) In eerie noot vinden wij de litteratuur,, doch
niet compleet , opgegeven. Deze komt er, gelijk wel
te verwachten was , niet zoo goed af. Ondertusfchen
moeten wij bekennen , dat, zoo ver wij konden nagaan ,
het fielfel van den Franfchen Hervormer naar waarheid
is voorgedragen ; dat de zwakke zijcien over 't algerneen
met veel juistheid zijn beoordeelcl geworden , en de kritiek
van dien /cant doorgaans lof verdient ; maar is zij ook
evenzeer bedacht geweest , om het goede van hetzelve
op te fporen en aan 't licht te brengen ? Recenfent wil
daarop liefst het antwoord fchuldig blijven , en laat het
aan het oordeel van den hillijken lezer over, om te befiisfen , of de poleniifche toon van dit gedeelte wel gefchikt zij, om alien twijfel daaromtrent op te heffen.
Denzelfden weg volgt de Schrijver bij de behandeling der
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leere van den contrallimulus ; fchoon hij daarbij minder
polemifeert , nu en dan ook iets goeds vermeldt , en niet
zoo dadelijk van leer trekt.
Eindelijk volgt de Homaopathie , eerst eene litterarifche
historie van dit leerftelfel , waarin echter de eerfte beginfelen van hetzelve en deszelfs aanleidende oorzaken gemist worden; terwijl deszelfs latere lotgevallen vrij nitvoerig warden medegedeeld. De, hoofdfl:ellingen der Ho•
mOopathie worden vervolgens bondig voorgefleld , en
daarna de zwakke punten derzelve aangetoond en beftreden , alsmedi van hare goede zijde met een enkel woord
gewag gemaakt. Eenige algemeene aanmerkingen betreffende
het organismus en de ziekten der kinderen, door a 1 c
T E R in zijn Supplementband medegedeeld, zijn ook in
dit werkje opgenomen, en geven alzoo een bontkleurig
aanzien aan hetzelve. Zij zijn een uittrekfel uit de bekende fchriften van HENKE enz. over de ziekten der
kinderen en die , welke uit de ontwikkelingen in dezen
leeftijd voortfpruiten , en bepalen zich enkel bij het algemeene, zonder de verfchillende tijdperken van het kinderleven te doorloopen.
Tot dusverre fpraken wij over den inhoud van het
aangekondigd werkje. Wat den vorm aanbelangt , de
vertaling had, gelooven wij, beter en gelukkiger kunnen
zijn , bijaldien de Vertaler minder flaafsch den Schrijver
gevolgd was. Daardoor toch is nu menig Duitsch woord
ingeflopen , en het werk op vele plaatfen voor den met
de Duitfche taal onbekenden lezer (en voor dezen is toch
wel het werkje beflemd) duister en onverftaanbaar geworden. Zoo lust men van nieuwe Geneesheeren , die
de ondervinding te eenzijdig laten optreden (bladz. 3),
van den ecuwig goddelijken grand der menfchelijke natuur (bI. 4), van verhoogie (panning des 'evens (bl.t6),
van het terugzigt nemen op eene veelomvattende natuuraanfchouwing (bl. 18) en wat dies meet. zij , om nu niet van
tanding voor dentitie , vredig voor vreedzaam , Mailand
voor Milaan enz. te gewagen. %Vij vermeenen niets onbillijks te eifchen , als wij van eenen Vertaler verlanBOEKBESCH, 1831. NO. 4.
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gen , dat hij de taal, uit welke, en die, in welke hij
overzet , volkomen magtig zij. Dit vereischte nu fchijnt
ons de Vertaler van dit flukje niet in alien deele te bebezitten. Evenwel willen wij , van den anderen kant , gaarne
toegeven , dat , in weerwil van al de fchijnbare overeenkomst van het Hoog- en Nederduitsch , er in de geaardbeid van beide talen een aanmerkelijk verfchil gevonden
worth; welk • verfchil .voortfpruit uit bet verfchillend
volkskarakter van Duitfchers en Nederlanders , hetgeen
de taal vormt. Men kan immers het omgekeerde niet wel
ftellen , zonder eene ongerijmdheid te verdedigen. Of is
het geene ongerijmdheid te zeggen , dat eene taal voorafbeflaan zou , v66r het yolk dat dezelve fpreekt ? ten zij
bet eene taal mogt zijn , van bet eene yolk door bet andere
overgenomen ; iets , hetgeen men noch van de onze,
noch van die onzer naburen zal willen flaande houden.
Nu is het karakter der laatflen op veel hooger toon geflemd , dan bet onze ; vanwaar voortkomt die zucht
tot befpiegeling en hooge vlugt , welke aan onzen landaard vreemd is, en welke thans tot die hoogte is geklommen , dat zelfs in de geneeskundige fchriften een zwellende ilijl en eene zekere hoogdravendheid , voor ons
onbereikbaar,, heerfithende zijn. Dit is dan ook de reden , 'waarom het vertalen van Duitfche werken zoo
zelden gelukkig flaagt , en waarom het eenvoudig Nederlandsch gewaad zoo weinig past aan Hoogduitfche
Schrijvers. De termen der befpiegelende filozofie kunnen bezwaarlijk bij ons warden overgeplant , omdat wij
et- niet alleen geene woorden voor hebben , maar ook
omdat ons yolk voor de zaak zelve vatbaarheid noch
aanleg bezit. Als men dit bedenkt , dan bevroedt men
gemakkelijk de oorzaak van dat vreemde aanzien , betwelk ons in Duitfche vertalingen mishaagt. Het kleed
past den man nict. 't Is dikwijis alsof men een' held
of ridder in een' buisjas zag optreden. Nog vreemder
is de vertooning , wanneer de vertaling flaalsch , ja bijkans woordelijk is. Men kan het dan den Schrijver
zijn nieuw
aanzicn , dat hij zich flijf en ongemakkelijk
gevoelt. Maar , wat wilt gij dan ? Zoo boor ik
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dunkt mij, iemand vragen , en het antwoord is gereed.
Ik wilde , dat men die vertaalfabrijk wat meer liet
rusten , en oorfpronkelijke werken voortbragt. Men
late iederen Schrijver in zijne eigene taal fpreken , zoo
zal hij 't best verflaan worden. Die Duitfche, Franfche , Engelfche litteratuur wil kennen , leere en leze
Duitsch , Fransch en Engelsch ; en hoe weinig befchaafde Nederlanders zijn er , welke dit niet reeds doen?
De overigen , die dit niet kunnen of willen , mogen zich
vergenoegen met het lezen van Nederduitfche boeken.
Wanneer men zich aan dezen regel hield, dan zou onze
litteratuur overvloediger worden aan oorfpronkelijke werken, die wij nu zoo fchaars bezitten, en dan zouden
tevens aan die matelooze vertaalzucht grenzen gefteld
worden, die, van jaar tot jaar ilerker aangroeijende ,
ons overlaadt met vreemde voortbrengfelen. Hoe weinig
eigendommelijkheid toch onze tegenwoordige vaderlandfche kunstgenooten bezitten, toonen die zeldzame vruchten van hunne pen , welke wij nu en dan zien verfchijnen. Is niet de kleur en fmaak van dezelve zoo gansch
vreemd , dat men het ras merken dan, dat zij in broeikasfen geilookt zijn ? Zijn niet uitheemfche , vooral
Duitfche woorden en uitdrukkingen onder onze Geneesheeren algemeen , (een natuurlijk gevolg van bet gebrek
aan vaderlandfche lectuur) en loopen wij aldus niet gevaar , dat onze letterkunde welhaast voor eene bastaardfoort van de Duitfche zal gehouden worden ? 't Is daarom van het uiterfte belang ook van dien kant, voor
ons zelfbeitaan als Natie te zorgen , en , in plaats van
vreemden na te apen , ons eigen volkskarakter en onze
volkstaal van al dat vreemde te zuiveren , hetwelk haar
nog aankleeft , en , als wij niet op onze hoede zijn ,
haar geheel zal veranderen en onkenbaar maken. Anders
mogten wij, die de Belgen van Gallurnanie, en niet ten
onregte, befchuldigen , zelve gevaar loopen van door
hen van Germanomanie befchuldigd te worden.
Om dezelfde redenen , waarom wij het lezen van
vreemde werken in de taal , waarin zij gefchreven zijn ,
L2
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aanprijzen , willen wij ook de kennis van vreemde ftelfels uit de bronnen zelve geput hebben, en kennen aan
alle uittrekfels, beoordeelingen , overzigten enz. in geenen deele die waarde toe , welke er gewoonlijk aan gegeven wordt. Zulk eene geleerdheid uit de tweede
hand, om ze dus te noemen , is en blijft ahijd maar
halve geleerdheid. Men moet elk zijne gevoelens met
zijne eigene woorden hooren voordragen ; want eene
vreemde voordragt geeft er ook vaak eene vreemde tint
aan, en welk een' magtigen invloed moet niet ieders
perfoonlijkheid (wij nemen dit woord in den ruimften
zin) op de voorflening hebben! Wij zullen dus aan
ons vurig verlangen naar de verbetering van onze geneeskundige letterkunde voldaan zien, wanneer onze
Schrijvers zelve de handen aan 't werk ilaan , om ons ,
in ftede van vertalingen en compilation , de vruchten van
hunne fiudie, ondervinding en overdenkingen in goed,
zuiver Nederduitsch te leveren. Zoo zullen wij armer
aan boeken, maar daarentegen ram aan denkbeelden
worden.

Rua° DE oRooT, uit zijne Lotgevallen en Schriften ; door HENDRIK L U D E N, Hoogleeraar in de
Gefchiedenisfen aan de Univerfiteit te Jena. Te
Leeuwarden, bij Steenbergen van Goon 183o. In
gr. 8vo. XVIII en 346 bl. f 3 - :

H

et is reeds eene oude , maar waarlijk zeer gegronde
klagte , dat in het algemeen onze Naburen geen genoegzaam regt doen wedervaren aan de groote mannen ,
die ons Vaderland in zoo vele vakken van menfchelijke
kennis en wetenfchap heeft opgeleverd. Des te aangenamer is het , van tijd tot tijd uitzonderingen hierop aan
te treffen , en als eene zoodanige verdient het aangekondigde werk de warme belangftelling Van elk regtgeaard
Nederlander.
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Maar niet alleen uit dit oogpunt, ook op zichzelve
is dit werk voor onze Gefchied- en Letterkundigen belangrijk. De jenafche Hoogleeraar en Hofraad LUDEN,
zich voorgefteld hebbende het Leven van HUGO DE
GR.00T te bearbeiden , heeft zich niet vergenoegd met
de reeds voorhanden zijnde Levensbefchrijvingen van dien
Feniks van ons Vaderland om te werken ; eene taak
die voorzeker gemakkelijk ware geweest: maar hij heeft
eenen eigenen weg gekozen en bewandeld. Hij heeft
na eene gezette
DE GROOT voorgefteld , gelijk
die zijner fchriften en vooral zijner Brieven, hem gevat
had; en deze voorflelling heeft hij in den vorm eener
Levensbefchrijving, en naar het begrip, 't welk hf7 zich
van het doel en den aard eener goede Biographic vormde,
uitgewerkt.
De hoofdomtrekken van DE GROOT 'S levensloop
zijn onzen Landgenooten uit grootere en kleinere werken , ja uit fchoolboeken , zoo zeer bekend , dat het
noodeloos is , hier iets omtrent den inhoud van het
boek op te merken. Alwat een kort verflag daarvan
zeggen kan , mogen wij als bekend vooronderftellen ,
te meer daar wij in dit werk weinig onbekende bijzonderheden , veel min eenig belangrijk nieuws , hebben
aangetrolfen. Maar het is ook niet alleen het nieuwe,
maar ook de wijze van voorflelling , die in foortgelijke
werken opmerking verdient , en tot deze zullen wij ons
dus in dit verflag bepalen.
De Schrijver geeft in de Voorrede zijne denkbeelden
op omtrent Levensbefchrijvingen in bet algemeen. Wij
zullen hem in fommige zijner afgetrokkene en diepzinnige redenerin4en niet volgen , maar alleen aanmerken,
dat, gelijk hij , te regt, niet elk leven voor eene Biographic gefchikt keurt , hij ook (en dit flemmen wij
mede toe) niet alles, wat tot den held der voorftelling
betrekking heeft , in de Levensbefchrijving wil opgenomen hebben. Doch , naar ons oordeel , beperkt hij dit
te eng, wanneer hij zegt: „ Over het algemeen is de
„ mensch , op zichzelven , als individu Been voorwerp
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voor de Gefchiedenis (de Levensbefchrijving behoort
, tot de Gefchiedenis): wat hij voor zich dacht, wilde,
„ deed, leed, dat behoort hem de geneugten of onge„ neugten, welke het (?) opleverde, mag hij genieten,
„ doch voor ha overige moet het met hem weg/lerven.
• Slcchts datgene, wat hg buiten den gewonen kring
„in zaj'n leven wrocht ; flechts de werkzaamheid, welke
hij vdor een hooger doel liet blijken , en de kracht
• Welke hij daarvoor aanwendde , verdient aan later,”
geflachten voorgefleld te worden." (BI. IV en V.)
Wij erkennen, dat, indien alle Levensbefchrijvers deze
leer gevolgd hadden , wij een aantal gerekte en met nuttelooze dingen opgevulde BiographiEn minder zouden
hebben doch , aan de vrees voor dit misbruik alles op
te olferen , wat den held der Gefchiedenis als Mensch ,
als Huisvader , als Vriend fchetfen kan ; zijne inborst ,
neigingen, hoedanigheden , gezellige deugden of gebreken in het dagelijksch verkeer , zijne uiterlijke omftandigheden, zijne huifelijke rampen , enz. dit alles met
diep ftilzwijgen voorbij te gaan, en hem dus alleen voor
te ftellen volgens hetgeen hij gedaan, gefchreven of gezegd heeft , is daarom te minder goed te keuren , wijl
juist al het opgenoemde den grootften invloed moet gehad hebben op de dam, en deze laatfle dus , zonder,
de kennis van het eerstgemelde , niet naar hare waarde
kunnen gefchat of beoordeeld worden. — Wij merken
dit hier alleen op , uit hoofde dat dit denkbeeld van
den Schrijver,, naar ons oordeel, eenen ongunIligen invloed op het werk gehad heeft. Volgens zijne begrippen omtrent Levensbefchrijvingen heeft hij zichzelven
eene voorilelling van DE GROOT gevormd , of , ge.
lijk hij zelf het uitdrukt, hij heeft hem in ddn hoofdidde
en in linen bepaalden vorm gevat. (Bl. VI en VII.)
Dit is , volgens hem , de lichtzijde zijner Levensbefchrijving. Al het overige plaatst hij, zonder het geheel en
al te willen veronachtzamen , op den achtergrond. Doch
hierdoor vinden wij dan nu ook , in dit Leven van D
0 ROOT, bijna geen enkel woord van zijn karakter ,
„

HUGO DE GROOT.

167

zijne deugden, gebreken , neigingen, uiterlijke omflandigheden , enz. Niet eens vinden wij van zijn huifelijk geluk met de onvergelijkelijke MARIA REYGER sB E R G E N gewaagd. Eerst op het jaar 1619, wen
DE G R O O T reeds tien jaren met haar gehuwd was,
vinden wij haren naam als in 't voorbijgaan gemeld (bl.
140). Zoo eindigt ook het boek terftond met zijn
overlijden to Rostock; en naauwelijks vernemen wij aau
het flot, in zeer weinige regels, dat er nakroost van hem
overgebleven is.
Dit alles moge nu niet tot des Schrijvers plan behoord
hebben: het behoorde , naar ons begrip , wel degelijk
tot de volledige kennis van D E GROOT, tot opheldering van zijne lotgevallen, en misrchien tot de aanduiding van de oorzaken daarvan. Zij, die vele Levensbefchrijvingen gelezen hebben, zullen misfchien met ons
van oordeel zijn, dat niets zoo veel indruk rnaakt als
eene weluitgewerkte karakterfchets, een overzigt over
den geheelen mcnsch , aan het flot derzelve. Daardoor
alleen kermen wij den man, wiens laden en lotgevallen
wij gelezen hebben, geheel en al, en daardoor alleen
wordt zijn lotwisfel voor ons vruchtbaar in lesfen van
menfchen- en wereldkennis.
Doch dit, naar ons oordeel, gebrekkige in des Schrijvers plan niag ons de groote verclienflen van zijn werk
niet doen miskennen. — In de eerfte plaats beveelt het
zich door naauwkeurigheid en grondige bewerking. Bijna alles, wat de Schrijver opgeeft, flaaft hij met vole
doende getuigenisfen , meestal nit de Brieven van
GROOT zelve , van welke hij een nuttig en oordeelkundig gebruik heeft gemaakt. Misflagen zijn ons althans niet in het oog gevallen. Bijna al het belangrijke
uit DE G.ROOT ' s levensloop vindt men bier meer of
min uitvoerig opgeteekend , en afgewisfeld door eene
oordeelkundige opgave van meest alle of althans zijuer
voornaamfle gefchriften.
Eene andere verdienfle van dit werk is de goede ftijl
en de orde en evenredigheid in de behandeling van zoo
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vele verfchillende onderwerpen. Het is kort , zonder
oppervlakkig , volledig, zonder gerekt te zijn. Vooral
beviel ons de wijze , op welke de Schrijver D E G R O O T 'a
voornaamfte gefchriften behandelt. Eerst plaatst hij den
Lezer op het ftandpunt , waaruit het gefchrift moet befchouwd worden ; en wijst hem op den zamenhang van
hetzelve met den tijd en de tijdsomflandigheden , in en
onder welke het gefchreven werd. Daarna openbaart hij
meestal zijne eigene denkwijze omtrent de flof , waar •
over het gefchrift handelt , en vervolgens beoordeelt bij
hetzelve, waarbij hij gewoonlijk onbekrolnpen' en regtmatigen lof aan onzen Landgenoot toezwaait. Van dit
laatile zal misfchien eene enkele proeve niet ongevallig
zijn. Na over DE GROOT 'S Nederlandfche Gefchiedenisfen zeer juiste en fraaije opmerkingen gemaakt te
hebben , (hl. 283-296) befluit hij zijne oordeelvelling
met deze woorden :
Wij zijn flout genoeg , om de
Gefchiedenisfen van HUGO DE GROOT onder de
beste te rekenen van diegene , die ooit gefchrevea
„ zijn : en dat zulks niet algemeener erkend wordt , daar„ van is misfchien de fchuld alleen te zoeken in de om„ flandigheid, dat men ze niet genoeg kent. Deze al„ ken zouden hem eenen eeuwigen roem bij de nako„ melingfchap waardig maker , en in deze zal men al„ tijd de grootheid van geest des Schrijvers bewonde„ rein en vereeren. PrhISMAURITS had D E GROO
diep gekrenkt en onregtvaardig behandeld ; maar de
„ laatstgenoemde laat , door geene wraakzucht verleid,
„ zelfs geene enkele fchaduwe op de welverdiende grout.
„ heid van den eerffen , als Veldheer , vallen. Hij
zweeft als een reine geest over de gebeurtenisfen , en
„ wijst met dezelfde achting , zoo wel het eene als het
„ andere aan.”
idle deze beoordeelingen van DE GROOT 'S fchriften
zijn blijkbaar con amore uitgewerkt , en , althans voor
den Nederlandfchen Lezer , het belangrijkfte gedeelte
van dit werk. Niettemin mogen wij de aanmerking niet
terugbouden , dat het ook bier niet 'al goud is, wat er
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blinkt. Op meer dan dene plaats heerscht bier, gelijk in
meer voortbrengfelen der Duitfche pers , een heilig duister
en de Schrijver vliegt wel eens z66 hoog, dat wij althans
hem uit het gezigt verliezen. Zoo zegt hij , over n
GROOT als Uitlegger der Heilige Schrift handelende
313): , Het Christendom kan , naar het fchijnt, even als
• al het zuiver geestelijke, op tweederlei wijzen begrepen
• worden , in deszelfs itoffelijkheid en in deszelfs geest. Het
gefchiedt , wanneer het befchouwd worth als iets,
• dat masfief, vast , onveranderlijk is ; met den eisch, om
„ in den vorm en in de uitdrukkingen , zoo als het zich
• vertoont , erkend en geloofd te worden ; het laatfte , wan, neer de vorm verbroken en het werkzame /even van de
eeuwige kern gezien worth , die op bepaalde tijden de ge, daante van dezen bepaalden boom aannam , welke echter in
• zijne oneindige ontwikkeling, waarin zijn wezen beitaat,
zich needs anders en anders en altijd volmaakter moet oatwikkelen. \Vie het Christendom uit dit oogpunt befchouwt ,
„ (namelijk de befchouwing van het line goddelijke leven
, in a pes wat is en wordt: het ontwaren van de eeuwige
„ eenheid in de tijdelijke menigvuldigheid) die weet, dat
• alles zich zal vereenigen , en dat het zich juist daarom ge, fcheiden heeft, opdat het zich zoude kunnen vereenigen.
, Maar hoe dat begrip tot eene vereeniging van dat gefchei.
dene hoop kunne geven , is even zoo min te bevatten,
• als het te begrijpen is, hoe men zulk een begrip wezenlijk voeden kunne. Want van waar zal er leven komen in
het verftijfde aanwezen ; en waar is de beteekenis van het
• doode woord , dan uit de ziel en in de ziel van hem, die
• hetzelve bevat en verklaart ?" enz.
Recenfent wil gelooven , dat anderen het laattle gedeelte
van deze redenering bevatten en verklaren kunnen , maar erkent, dat zij hem te hoog vliegt.
Doch bij zoo veel voortreffelijks, als bier overigens geleverd is, willen noch mogen wij omtrent het min volkomene
geftreng zijn. Wij verheugen ons , dat onze groom Landgenoot bij onze Naburen , door dit belangrijk werk, meer en,
meer op zijne hooge waarde zal gerchat worden , en durven
het gerustelijk aanbevelen aan alien , die prijs itellen op
de kennis onzer Vaderlandfche Gefchiedenis en Letterkunde.
De vertaling is blijkbaar met zorg bewerkt. Zij is zuiver el vloeijend , en draagt nergent den flempel diet OM.
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boasting, waarmede zoo vele vertalingen uit het Hoagduitsch in de wereid gezonden worden. Alleen vragen wij :
waarom op bl. 171 en 332 de Hoogduitfche vertaling van
Latijnfche verzen weder in het Nederduitsch vertaald , en
wel zoo, dat er de Hoogduitfche Hexameters en Pentameters
in doorfiralen ? Zoo lezen wij bl. !71:
• Dwaas van zin , gaaft gij , Gallia! SCAL1GER aan de Bataven ,
Bato's erf geeft u daarvoor eenen DE GROOT terug.
,, Beide, hoog gefchat , ondervonden , leder ten zijnent, hoo(nenden ondank ,
Elk hunner zal gelukkiger zijn, nu hij van boclem verruilt."
Stroever kan men zich wel niers voorftellen. Beter ware het
geweest , of het oorfpronkelijke Latijn te behoudeti , of hetzelve in vloeijend Nederduitsch te vertalen.
De correctie , bepaaldelijk van het bier voorkomend Latijn, had wel zuiverder mogen zijn. Zinitorende drukfeilen
zijn , bl. 96 , pocula , lees fecula , en , bl. 99 , nimium, lees
minimum; in welken regel ook de punctuatie geheel verkeerd
is , daar de zin met Iber eindigen , en de volgende met
Crudelior aanvangen moet.

De Staatkundige Inquifitie, of zoogenaamde Hooge Politie,
in Frankrijk, ontmaskerd, benevens daartoe betrekkelyke
mededeelingen, met opzigt tot aanzienlijke Staatsbeambten
en andere hooge Perfonaadjen ; voorafgegaan door een Gefchiedkundig Overzigt der Staatkundige Politic in het alge?men , van haren eergen oorfprong tot op den tegenwoordigen tad. Uit het Fransch. file Deel. Te Amflerdam , bij
de Gebr. Diederichs. 183o. (Ook uitgegeven onder den
titel van : Gedenkfchriften van V1DOCO, Chef der Franfche VIlde Deel.) In gr. 8vo. X en
268 bl. f i - 80.

V

1 Doc Q had in zijne Memoires meer beloofd , clan hij gegeven heeft. Met hoe veel graagte men zijne zes boek
deelen heeft gelezen , men vindt er zijne nieuwsgierigheid
wel bevredigd ten opzigte der Veiligheids- maar niet ten
opzigte der Hoge of Staats-politi e : en juist deze laatfie te
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doorgronden , middelen en doel derzelve te beoordeelen , is
de wensch van hem, die niet leest , om zich bij het vernemen van eenige fchandelijke anecdoten te verlustigen , maar
veeleer , om , door inzage der intrigues van de Franfche
Politie , haar wezen in deszelfs Jezuitfchen acrd, vooral met
betrekking tot het flaatkunds'ge, te leeren kennen.
De Uitgevers der vertaling van viDoC Q ' S Gedenkfchrif.
ten zijn daarom te rade geworden , uit verfchillende Franfche
flukken , die deels reeds bekend , deels nog onbekend zijn,
een geheel te doen opzaruelen , en dat uit te geven onder
den aangekondigden titel , en ook , ten gevalle der bezitters van
het araks genoemde werk , onder Bien van 7 de en Sae Deel
derzelven. Dat plan is gelukkig gekozen en wel uitgevoerd.
Jammer is het fiechts, dat de bronnen , waaruit men geput
heeft , nergens zijn opgegeven , of wel, voor zoo ver bijzondere perfonen mededeelingen hebben gedaan , dat hunne
namen niet zijn genoemd. De lezer van art D ocQ weet ,
dat viDocQ de veneer is ; en nu is her overgelaten aan
zijne oordeelskracht, om te beflisfen , in hoe ver de Schrijver,
omtrent hetgeen hij verhaalc, geloof verdient. De gefchiedkundige Critiek heeft zekeren maattlaf bij de beoordeeling der
mededeelingen van vrooc Q. Hij is een mensch van meer
dan verdacht karakter,, maar een ooggetuige omtrdnt zaken ,
waarvan hij kennis moest dragen ; en voor zoo ver er geene
reden beaaat, om te vermoeden , dat hij belang had, in deze
of gene zaak , eene onwaarheid te zeggen , alsmede voor
zoo ver zijn verhaal zich door innerlijke waarfchijnlijkheid
aanbeveelt , verdient hij geloof. In het aangekondigde werk
vinden wij geenerlei bewijs van echtheid der medegedeelde
gebeurtenisfen , dart alieen voor zoo ver dat ontaaat uit de
innerlijke waarfchijnlijkheid, daar alle gezagsgrond hier ontbreekt , even als in alle namelooze fchriften , wier opaeller
onbekend is. Nu is er tot daaraelling van bewijs of grond
ran overtuiging in zuiver wiskundige en wijsgeerige wetenfchappen geen gezag benoodigd, omdat het bewijs of de geloofsgrond in de klaarblijkelijkheid , betoogbaarheid of waarfchijnlijkheid der aangevoerde aellingen-zelve moet gezocht
worcien. Maar in alie gefchiedkundige wetenfchappen , d.
in alles , wat op waarneming berust , vooral wanneer, zoo
als in de eigenlijke gefchiedenis , de waarneming door geene
nieuwe waarneming of opzettelijke proeve kan worden be.
vestigd ; daar is het van belang re wezen, wie de verhaler
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is, omdat men gebeurtenisfen verdichten kan, die op zichzely e niets ongeloofelijks of onwaarfchijnlijks behelzen ; terwiji
weder omgekeerd dingen, die zeer onwaarfchijulijk zijn , en
die men zonder goede bewijzen niet zou kunnen gelooven,
b. v. dat een Erfgenaam der Kroon zich wil flellen aan bet
hoofd van een' verraderlijken optiand tegen zijnen Vader,
die hem zijn Koninklijk vertrouwen gefchonken had , echter
waar kunnen zijn.
Intusfchen wenfchen wij ook bier weder vrucbteloos near
het volmaakte. Het aangekondigde werk behelst 1. Gefchiedkundig overzigt der Staatkundige Inquititie, of zoogenaamde
Hooge Policie. II. Gefchiedkundige Proeve over de Politic
fa 'het algemeen, en over de onderfcheidene Politien in het
bijzonder,, die op verfchillende tijdpunten in Frankrijk zijn
ingetteld geworden. III. De Franfche Staatkundige Policie
ontmaskerd , waarin het volgende: LOUVEL; vermoording
van den Herzog DE BERRY. Keizer ALEXANDER. De
Generaal EXCELMANS. WELLINGTON. LABgDOYARE.
Prins 'r A L LEY aik N D; de Generaal GiRARD; de Gedeputeerde MANUEL; de Kolonel GiRARD, enz. De Piqueurs.
De Generaal BERTON. — Deze derde rubriek zal in een
tweede Deel worden vervolgd.
Hat bock bezit vele blijven van innerlijke waarfchijn.
lijkheid. Dat de oorfpronkelijke berigten in het Fransch
zijn gegeven , blijkt nit geheel den qt. Om van de
overige drukfeilen en taalfouten to zwijgen, zullen wij
flechts vooral de zinftorende aanwijzen. Bl. 51. De inftelling van D ors IN1 cus heeft niet enkel eene orde van Inquifiteurs uitgemaakt; de inftelling der Jezuiten vormt geheelen-al eene orde van befpieders en aanbrengers. Lees liever:
Met alleen heeft de inftelling van DOMIN1CUS eene orde
van Inquifiteurs doen ontftaan; maar sevens vormt de inftelling
der Jezulten, enz. Bl. 83. reg. IO. LODEWYK VIII, lees
LODEWIJK XIII. Bl. 140. reg. 17. Amnorsru s, lees
AMBOISE. AMBROISE (een voornaam) words vertaald
door Ansa srus; maar AM B01SE is een familienaam,
welke onveranderd moet blijven. Bl. 54 5 . reg. 14. LODE•
W IJ K XI, lees LODEWIJK XV. B1. 149. Hums [um, lees
Homo [urn. Ill 161, reg. 13. in 1795 , lees 1793 (na den
9den Thermidor). Bl. 171. reg. 5. verdachte (lees verdichte)
zamenzweringen. Bl. 172. 3 Junij 1814, lees 18:2. l3.1. 206.
reg. 7 v. 0. die de wapens vast (lees tegen) hun vaderland
h ebb en gevoerd.
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In verwacbting van war meerder oplettendheid bij de vertaling van het volgende Deel , beveelt Recenfent dit overi.
gens belangrijk werk aan de aandacht van het leesgraag Publiek.

Proeve over de Zelfflandigheid en Onafhankelijkheid der Reg.
terqke Magt , door' Mr. H. VAN S O N S B E E C K, Plaatsver.
vangend Regter en Advocaat te Zwolle. II Stukken. TeZwolle, bij H. As. Zoon Doijer. 1829. In gr. 8vo. XII
en 498 bl. f 5.5o,

N

iet zeer rijk aan belangrijke werken in ongebondenen !HP
is tot nog toe de nieuwere Nederlandfcbe Letterkunde; en
dat, terwiji het overal van dichtbundels wemelt. Recenfent
verheugt zich daarom over de verfchijning van ieder welgefchreven en weluitgewerkt prozafchrift , inzonderheid wanneer
daarin de hooge belangen der Natie op mannelijken , doch
gepasten soon , worden 'bepleit. Onbepaalde vergoding van
her Staatsbeftuur door lieden , die hun , hof bg de Regering
zoeken te maken , is verderfelijk voor het algemeen welzijn
en gevaarlijk voor den Troon. Niet minder verderfelijk en
gevaarlijk zijn de oproerige kreten eener ongegronde misnoegdheid , die hetzij eene onrustige Volksregering , hetzij eene
eerst huichelachtige en daarna alle denkkracht verlammende
Priesterheerfchappij , op de puinen van bet gevestigde en al.
leen wettige Oppergezag, trachten te ftichten. Maar niets
van al dat verkeerde en onvoegzame is te vinden in het hier
aangekondigde werk van den Heer Mr. VAN SONSBEECK.
Neer', de ftijl is doorgaans zuiver en goed , de redekaveling
bedaard en grondig ; het oogmerk des Schrijvers is loffelijk
en beilzaam.
Recenfent is voomemens , zonder op kleinigheden , als
b. v. daardoen voor aantoonen, bl. 45, Ifte Stuk en elders , te willen hechten , een zoo beknopt mogelijk en
sevens zoo uitvoerig verfiag, als noodig is , van den inhoud
des werks te geven , en daarbij hier en daar zijn eigen
gevoelen omtrent fommige punten van het Staatsregt , vooral
in betrekking tot de Zelfilandigheid en Onafhankelijkheid der
Regterlijke Magt , te ontwikkelen.
Het geheele werk verdeelt zich in drie Hoofdflukken ,
waarvan de twee eerite in het eerile , en het derde of laatfte
in het tweede Stuk dezer Proeve worth behandeld.
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Het eerfte Hoofdftuk loopt over de Onafhatikelijkheid en
Zeifflandigheid der Regterlijke Magt, volgens algemeene beginfelen van Staatsregt en Staatkunde.
Het tweede Hooldfluk, over gezegde Zelfflandigheid en
Onafhankelijkheid in Frankrijk federt de Omwenteling.
Het derde Hoofdfluk, over dezelfde Zelffiandigheid en Onofhankek kheid ingevolge het Nederlandfche Staatsregt.
De Schrijver vangt aan met eene befchouwing van den
Burgerftaat; toont i, dat des menfchen wil (het zij bij uirgedrukte toeftemming, het zij bij flilzwijgende onderwerping)
de eenige grond is voor het regtmatig beftaan der Burgermaatfchappij, en dat Bien ten gevolge ook de eenige grond
van alle wettig bellaande magt in den Staat te zoeken is in
den wil der burgeren. Indien men dit gevoelen niet aanneemt ," zegt de Schrijver, Lie Stuk, bl. 19, „ ,dan vragen
wij met regt naar den grond, waarop alle magt in den Staat
zoude berusten. Is zulks het dadelijk bezit, het posfideo
quia posfideo, met andere woorden, het geweld, zoo als
HOBBES en VON HALLER. willen? of is het de Goddelijke
wil , zoo als zulks beweerd wordt door DE MATS TRE en
B ori A L 13? Maar , bijaldien deze gronden nog wederlegging
verdienen, gevoelt men niet, dat, met het geweld en den
Goddelijken wil als gronden van alle magt in den Staat aan
te nemen, men dadelijk het denkbeeld van regt in den Staat
en alle regtsbetrekkingen tusfchen deszelfs leden opheft; dat,
met het regt des Vorften van te gebieden, men tevens de
regtelijke verpligting, van de zijde des burgers, om to gehoorzamen , vernietigt? Gevoelt men niet, dat regt en geweld niets met elkander gemeen hebben? Gevoelt men niet,
terwijl men nimmer eene regtflreekfche Goddelijke zending, — nimmer eenen uitdrukkelijken Iastbrief kan bedoelen , dat , met den Goddelijken wil indirect als grondflag van
de oppermagt in den Staat te itellen, deze magt in zoo
verre gelijk that met pest , watervloed en hongersnood, die
ook onder toelating van de Godheid plaats hebben, of, zoo
men wil, den menfchen worden toegezonden ? Maar zal
men daarom beweren, dat de mensch niet bevoegd, ja niet
verpligt is,, om teen dezelve zoodanige middelen aan te
wenden , als dezelfde Godheid to zijner befchikking heeft
gefleld? Gevoelt men niet, dat , met het geweld en den
Goddelijken wil als den grondflag van alle magt in de maatfchappij aan te nemen, men joist de gevaarlijkile leer voor

OVER DE REGTERL1JKE 111AGT.

175

alle magthebbers predikt ; dewiji noodwendig daaruit volgt,
dac hij , die door kracht van zijnen degen de beflaande orde
van zaken omkeert, en zich aldus op den troon plaatst,
niet minder regtmatig denzelven bekleedt, dan dien hij daarvan affliet; terwij1 zijn Iastbrief niet minder geldig is dan
die zijns voorgangers ? Gevoelt men niet, dat , met zoodaflige leethellingen, men de geweldenarijen van alle eeuwen
verdedigt , en aan alle regt en orde den bodem inflaat?
Maar, waarom ons Langer bezig gehouden met een ftelfel,
hetwelk wij niet kunnen zien, dat nog eene ernftige wederlegging verdienc? Raadplegen wij daarentegen liever de gefchiedenis en ervaring."
Nu bewijst de Schrijver, dat de oorfpronkelijke oppermagt
des yolks erkend werd bij de Grieken en Romeinen, bij de
Gouden But van Keizer KAREL IV, bij de Capitulation der
Duitfche Keizers tijdens hunne verkiezing, bij de Pacta
Conventa der Koningen van Polen, bij de Magna Charta
van Koning j A N van Engeland , als zijnde die aile niet antlers dan bij verdrag aangenomene Grondwetten. Voorts herinnert hij de Conflitutie van Arragon, volgens welke de Cortes den Koning bij zijne komst op den troon het volgende
te gemoet voerden: „ Wij , die zoo veel gelden als gij , en
• die in dit oogenblik meer kunnen dan gij, wij kiezen u
, tot Koning, onder Voorwaarde van onze wetten en vrij, heden te handhaven , en anders niet." Recenfent merkt
hierbij aan dat deze woorden der oude Cortes van Arragon
den onmisbaren grondflag uitmaken van elken gematigden Regeringsvorm , en het beste denkbeeld aan de hand geven omtrent den aard van eene Grondwettige, iii tegenoverftelling
van eene Volflrekte Alleenheerfching. Op verdrag tusfchen
het Britfche yolk en Prins WILL E RI III van Oranje rusten
ook de Engelfche Staatsregeling en het regt op den Troon
van het in Engeland regerende Koningshnis, enz. enz.
Hoogstopmerkelijk zijn ook de navolgende beginfblen, (zegt
de Schrijver in de aanceekening op bl. :1 4 van het Ifte Stuk)
welke, in 1788, door de Whig- en Tory.partijen gezamenlijk
in het Engelsch Parlement, ter gelegenheid van gefchillen
omtrent de magc van den Prins Regent zijn aangenomen
geworden ; als :
Art. t. De volken zijn niet voor de Voriten , maar deze
voor gene daar, De regten der kroon zijn eene cesfie , die
bet Engelfche yolk van zijne oorfpronkelijke vrijheden gedaan
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heeft , een depofitum in de handen der Eerfle Overigheid
nedergelegd.
Arc. 2. Het yolk heeft alleen zoo min mogelijk overgedragen , en niet meer dan volftrekt noodig is , om het Koningfchap flier werkeloos te maken , enz. (want alle 12 Arti.
kelen bier over te fchrijven, is te breedvoerig.)
— 6. Alles, wat het y olk niet uitdrukkelijk heeft overgedragen , is als door hetzelve zich voorbehouden te be.
fchouwen„
—7. De croon valt open , 6f door den dood van den
Vorst, 61 door dezes fchuld,
— 8. Over het laatfte moet het Parlement beflisfen,
hetwelk alsdan , omdac het derde conflitutioneel gedeelte van
hetzelve , de Koning, ontbreekt, Conventie beet.
9. Door fchuld is de kroon ledig , wanneer de Koning zich verwijdert; wanneer hij de Conflitutie of de Na.
tionale Kerk wil omver flooten; wanneer hij Katholijk words,
of met eene Katholijke trouwt.
—
En. De Koning oefent de Uitvoerende Magt alleen
uit door verantwoordelijke Ministers en binnen bepaalde
grenzen.
Na nu nog gefproken te hebben over her verfchil der Regeringsvormen in het algemeen, verdeelt de Schrijver de
Gematigde Regeringsvormen in twee foorten: de gematigde
in den engeren zin des woords, wanneer alles tot het gezag
van het Uitvoerend Bewind behoort, wat daaraan niet uitdrukkelijk ontzegd is, gelijk , volgens ARETIN, bij de
Grondwetten van Beijeren , Wurtemberg en Baden , en dit
noemt men het ftelfel der Eenheid of Volheid van Magt; en
ten tweede, de gemengde Regeringsvormen wanneer alles aan
het Uicvoerend Bewind ontzegd is , war er niet uitdrukkelijk
aan is toegeflaan , gelijk , volgens denzelfden Schrijver, on:
der anderen plaats heeft met het Franfche Charter en de
Grondwet der Nederlanden. — Dit onderfcheid wil Recenfent
met twee voorbeelden nit de vaderlandfche Gefchiedenis ophelderen. Uit de volheid banner magi verleenden onze Hertogen , Graven en Heeren zoodanige harldvesten als hun behaagde , of fionden die toe, ten einde hunne Beden , of
aanzoeken om belastingen te mogen heffen , niet geweigerd
te zien. De alzoo door de Steden enz. verkregene vrijheden
maakten het regt der Natie nit ; en deze vrijheden te eerbiedigen, was de bezworen pligt der Vorgen. Alle gezag,
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waarvan de Vortlen geen afftand hadden gedaan, bleven zij
behouden, en hierin lag het regt der Foram; hun in alleS
to gehoorzamen, wat niet arijdig was met de gefchonkene
vrijheden , was de bezworen pligt der Natie. P H IL I P s II
werd , omdat hij zijnen eed gefchonden, en dus bet verdrag
met het yolk verbroken had, vervallen verklaard van het Oppergezag, en de Staten der opgeflane Provincla eigenden
zich dat Oppergezag toe. De ingezetenen gedoogden dit,
en wettigden alzoo deze aanmatiging. De Staten droegen
de Hooge Overheid aan W I L L E M den Eer/len op , en nu
werd deze bekleed met al de magt, die pHILIPs II reg.
tens had gehad. De Unie van Utrecht was niet meer dan
een Bondgenootfchap, en de Algemeene Staten waren flechts
een Ligchaam van Afgevaardigden met bepaalde magt over
zeltere zaken , het algemeen welzijn der Bondgenooten be.
treffende. Met den dood van wILLEM I verviel de Hooge
Overheid weder aan het y olk, welks vertegenwoordigers, de
Staten der bijzondere Provincie'n, onder ftilzwijgende goedkeuring der burgeren, op nieuw er zich van meester maakten , en alzoo de wettige Souvereinen werden. MAURITS
en de volgende Stadhouders ontvingen geen meerder gezag,
dan bij hunne lastbrieven vermeld werd. Derhalve (want de
titel doet niets ter zake) waren de Vorften, en naderhand
NV IL LEm de Eerfle , 's Lands Opperhoofden met bepaald ge.
zag , waar alles toe behoorde, wat er niet van uitgefloten
was. MAURITS en de volgende Stadhouders , zoo men
hen Opperhoofden wil noemen, hetgeen echter zeer oneigen
is, waren dit, even gals de Koning van Engeland in zeker
opzigt, d. alleen binnen de grenzen der hun aangewezene
magt , waar alles van was uitgefloten, wat er niet uitdruk.
kelijk binnen gebragt was. Doch daarin ligt het onderfeheid
tusfchen ons voormalig Gemeenebest der Vereenigde ProvinciEn en elke Grondwettige Alleenheerfching, al is het van
gemengden Regeringsvorm , dat onze Stadhouders eigenlijk
alleen Dienaars waren van den Staat; dat daarentegen elke
Conftitutionele Keizer of Koning, zal de titel lets beteekenen , aandeel heeft aan de Hoog/le, dat is, de Wetgevende
Magt; dat hij dit aandeel aan de Oppermagt levenslang bezit; dat zijn perfoon onfchendbaar is , en hij , in erfelijke MctnarchijEn , zijne regten ongekrenkt overlaat aan zijne nakomelingen; welke regten echter ook onze Stadhouders reeds gedeeltelijk verkregen hebben gehad. Doch dit geleidt Recen.
BOEKBESC.R. 1831. NO. 4.

178

11. VAN SO NS BE ECK

fent tot het onderzoek van het gefchilpunt over de verdeeling der Staatsmagt.
De bekwame Schrijver voert de gronden Arden en tegen de
verdeeling der Staatsmagt , in Wetgevende, Uitvoerende en
Regterlijke Magt, aan ; doch handhaaft het gevoelen der
voorfianders van de zoogenaamde Sraatkundige Drieheid
(Trios Politica) bl. 51 tot 68, en komt alzoo tot de flotCom , dat de Regterlijke Magt even zelfaandig en onafhankeHA is, als de Wetgevende en Uitvoerende Magt; zoodat er
in elken Conaitutionelen Staat drie gelijke Magten werkzaam
zijn tot den Joel. Recenfent ontkent wel ten fterkfte het
beftaan van drie gelijke Magten. Een aantal ondergefchikte

Magten, van elkandcr onderfeheiden, zijn er tnogelijk; moor
er is Jlechts idne Oppermagt, de WETGEVENDE namelijk, denkbaar. Deze wordt in Grondwettige Alleenheerfchingen uitgeoefend door den Vorst en de Volksvertegenwoordigers te
zamen, en daaraan zijn alle andere Magten in zoo verre
onderworpen, als dertelver verfchillende aard en beftemming
vereifchen. De Oppermagt, in den waren zin des woords,
berust nier alleen bij den Vorst, maar ook bij de Vertegenwoordigers. Alle ondergefchikte Magten zijn belast met de
ultvoering der Wecten; doch verdeelen zich in twee hoofdfoorten, de FIandefende Magten, of de Uitvoerende Magt in
den gewonen zin des woords, en de Regtfprekende Magten,
of de Regterlijke Magt. De Vorst treedt op als Hoofd der
Uitvoerende Magt in den gewonen zin des woords, zoo dikwijis hij handelt , hetzij tot in werking brenging van bijzondere wetten hetzij uit kracht eener voortdurende volmagt ,
op hem verftrekt door de Grondwet, die altijd het werk is
geweest van den Vorst en de Natie te zamen. Want, fchoon
Lo DE WIJK XVIII den Franfchen een Charter heeft aangeboden, waren dezen nimmer verpligt, hetzij hem als Koning, hetzij zijn Charter als Grondwet aan re nemen. Recenfent houdt het dus daarvoor, dat iedere Vorst , ook in
Zoodanige onderhandelingen en daden , welke hij auk of vet..
rigt kraehtens de Grondwet, werkzaam is als Hoofd der Uitvoerende Magt, en dus ais Dienaar der Oppermagt, welke
door het Volk aan Hem en de Vertegenwoordigers te zamen
is opgedragen. De Vorst is ook belast met dat gedeelte der
Uitvoerende Magt , hetwelk zich bepaalt tot de toepasfing
der wetten in a/le bijzondere gevallen; welk deel der Uitvoerende Magt , als geheel vreemd aan de dadelijke volvoe-
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ring, en dus alleen regtfprekende, Regterlijke Magt genoemd
words. Maar gelijk de item des gemoeds in den mensch
zich vrijelijk verheft boven de Item der zinnelijke neiging ,
en het geweten ons oordeeic, onafhankelijk van ons belang
of de verkiezing van het oogenblik , zoo verheft zich de
item des Regts in den Staat boven den perfoonlijken wil des
Vorften ; en het behoort tot den goeden Regeringsvorm , dat
de Regters , in naam van den Vorst, onafhankeqk vonnisfen. Zij vonnisfen in naam van den Vorst ook dan, wanneer zij aan deszelfs Befluiten geen gevolg geven, omdat zij
itrijdig zijn mer de Wet. Maar de Vorst behonde fteeds het
regc om genade te fchenken. De Regterlijke Magt is dus
zelfjlandig, omdat zij in den haren evenzeer op zichzelve
Chat , als de Uitvoerende of Handelende Magt in den ftrikten
zin des woords ; zij is van deze laatfle Magt geheel onafhankelijk; maar zij is , even als deze , de Dienaresder Wetgevende
of Oppermagt: want de Regter oordeelt niet over, maar alleen
'Awns de wetten , even gelijk het Uitvoerend Bewind geene
wetten rnaakt, maar alleen tot gehoorzaamheid aan de wetten noodzaakt. Recenfent verfchilt dus daarin met de meeste
voorftanders der Magtsverdeeling , dat deze drie gelijke Magten onderftellen , terwijl al het gezag, dat aan den Vorst
niet is opgedragen , nog aan het Volk zou behooren; een
Volk, hetwelk echter, bij de oprigting der Maatfchappij ,
zijne Oppermagt overgedragen heeft: doch daarin verfchilt
Recenfent met de meeste voorftanders der Eenheid van Magt,
dat dezen al, wat het Volk zich p ier uitdrukkelijk heeft
voorbehouden , als het regt van den Vorst-alleen aanmerken
(hetwelk echter in fommige Regeringsvormen waarheid Is),
of dat zij den Vorst de bevoegdheid toekennen , our het
evenwigt tusfchen de drie Staatsmagten te bewaren; al hetwelk uitloopt op de langzame invoering der Volftrekte
leenheerfehing. Die alles regelende Magt, welke zoo onmisbaar is tot behoud der Eenheid in den Staat, berust, naar
ens inzien, uit den aard der zaalt , bij den Vorst en de Volksvertegenwoordigers te zamen, bij geen van beide partijen
afzonderlijk. Maar hoe! indien beide hooge partijen eens
zoodanig verfchilien, dat de gang van taken daardoor verlamd wordt? — Alsdan is het de taak van den Vorst , om ,
nit kracht van zijnen eed, aan welke Grondwet ook, de
flooping van het flaatsgebouw voor te komen, door een'
voorloopigen maatregel voor te ftellen; maar het is ook evenM
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eens de taak der Vertegenwoordigers, dien maatregel aan te
nemen. Gaat elite partij, om welke reden ook, haren afzonderlijken weg, dan voege zich ieder burger bij de partij,
welke hem toefchijnt het meeste gelijk te hebben; en geen
twijfel, of de welwillende : Vorst zal , in zoodanig buitengewoon geval , niet alleen alle van hem afhankelijke Arnbtensren met geheel de krijgsmagt, maar ook het verlicht gedeelte
der Natie met alien , die belang hebben bij het behoud der
binnenlandfche rust, zijne Zaak zien omhelzen; geenszins
wegens eene onderftelde regelende Magt, waarop ook de
grootfte dwingeland , zoo hij listig is , zich zou wetert re
beroepen , maar alleen nit verkleefdheid aan den perfoon van
een' beminden Monarch en Hoogstdeszelfs Stamhuis. Is het
daarentegen een dwingeland , die door een coup d'etat zijnen
boozen zin wii doordriiven , dan zal de Natie hem atvalien ,
en zich voegen bij de Vertegenwoordigers.
Men heeft dus regt , eenen dwingeland tegenftand te bieden ? Er kunnen gevallen zijn , die een' feitelijken wederftand geoorloofd , ja pligtmatig maker? Ongetwijfeld!
Na aangetoond te hebben , dat men in elken Burgerftaat
v66r alles deszelfs bijzonder Staatsregt behoort te raadplegen ,
betoogt de Schrijver de onverpligtheid tot gehoorzaamheid
aan de onwettige daden des Beftuurs; het regt tot feitelijken
wederftand , als onmisbaar tot voorkoming eener lijdelijke
gehoorzaamheid, welke het Despotismtis in de hand werkt;
de noodwendige beperking van het regt tot feitelijken wederftand, tot voorkoming van regeringloosheid; de verantwoordelijkheid der Ambtenaren, en de Onafhankelijkheid der
Regtsmagt (bl. 32-48 en 48- 85). Vervolgens wordt het
heilzame der Zelfftandigheid van de Regtsmagt bewezen , en
dien ten gevolge het beftaan eener Administrative Jurisdictie
ondoelmatig en gevaarlijk gekeurd ; terwijI dat eerfle Hoofdfluk met eenige historifche befchouwingen wordt befloten
Recenfent voelt zich genoopt, bier zijne eigene denkbeel.
den mede te deelen over het regt tot feitelijken wederftand ,
de verantwoordelijkheid der Ambtenaren, en de Administra.
rive Jurisdictie
a. AJle feitelijke wederftand heat tot oogmerk de befcherming der vrijheid.
De mensch en burger heeft driederlel vrijheid te handhaven:
De zedelijke,
de burgerlijke, en
de liaatkundige.
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Tot de zedeliike vrijheid van den burger, als mensch, (waarmede bier geenszins bedoeld worth, hetgeen men in de Wijsbegeerte zedelijlte vrijheid noernt) behooren zijne onvervreemdbare regten als redelijk wezen , en dus vrijheid van
denken over onderwerpen van Godsdienst, Staatitunde, Wetenfchap , Kunst enz., inzonderheid zijne vrijheid in flaatkundige en godsdientlige geloofsbegrippen , mitsgaders de
vrijheid tot mededeeling dier denlcbeelden , zonder poging tot
ondermijning van het ftaatsgebouw, of der beginfelen van
openbare zedelijkheid. Ten tweede, zijne regten om zich te
vrijwaren voor hetgeen hem misdadig fchijnt; b. v.: Geen
Koning kan eene vrouw dwingen, zijne minnares te worden.
De -mensch mag en moet zich- bedienen van alle middelen ,
die God en de Natuur hem gefchonken hebben , tot handhaving van deze zijne zedelijke vrijheid.
Tot de burgerlijke vrijheid behoort de vrije befchikking
over perfoon en goederen in de zamenleving. Deze words
niet alleen beperkt door de wet; maar Recenfent gelooft
ook , dat de mensch ass burger, bij willekeurige inhechtenisneming door Ambtenaren , -in den vereischten vorm door
hunne Opperfien daartoe gelast, gehouden is zich voorloopig
te onderwerpen , doch geregtigd zijne klagten over den boogeren Ambtenaar,, welke het onwettig bevel gegeven heeft,
in te dienen waar het behoort, opdat de volgens de Grondwet bevoegde Magt er over betlisfe , en de burger geen reg,
ter zij in zijne eigene zaak. Tot zelfverdediging, en verde.
diging van anderen tegen moordenaars en dieven , is ieder
natuurlijk geregtigd.
Tot de Jlaatkundige vrijheid behoort het Stemregt enz.,
gelijk dat door deze of gene Grondwet in elken bijzonderen
Staat is geregeld , en alles, wat den burger zijne zekerheid
geeft, dat hij volgens de Wet , en niet naar willekeurige
Befluiten , geregeerd worth. De wederfland door daden van
geweld, of geweld met geweld te keeren, fchijnc Recenfent
toe den burgeren geoorloofd te worden , b. v. als een P H 1Li p s II eene ganfche Natie als met den ban ileac, en de
vonnisfen in blanco overzendt, opdat zijne handlangers de
namen zouden kunnen invullen naar welgevallen; of als een
FERDINAND VII openiijk zijnen eed aan de Grondwet
verbreekt. (Dom MIGUEL valt buiten alle overweging.)
Wanneer in mindere gevallen de burgers zich in hunne regten gekrenkt voelen , moeten zU de zaak overhaul, zoo zij
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vervolgd warden, aan den Regter, en overigens aan de
Volksvertegenwoordigers. In landen, waar het regt van petitie beftaat, mag men oak verzoekfchriften inzenden. Deze
verzoekfchriften kunnen deels onbillijke klagten inhouden ,
deels in onvoegzame uitdrukkingen vervat zijn; doch daar.
over oordeele de Wetgevende Magt , de Vorst en de Verte.
genwoordigers te zamen. Dat oordeel blijkt nit de aanneming of verwerping van nieuwe voorflellen van wet, enz.
b. Wat de verantwoordelijkheid der Ambtenaren aangaat ,
is Recenfent van gevoelen, dat van de ondergefchikte Ambtenaren geene grondige kennis des Regts behoort te worden
gevorderd, en deze gerekend moeten worden van verantwoording ontflagen te zijn, als zij gehandeld hebben op last
hunner Opperflen , tenzij deze zoodanige fchending van de
regten des burgers hadden bevolen , die blijkbaar flrijdig is
met regt of zedelijkheid, b. v. doodflag van een' ongewapenden of plundering. Voorts moet her Rijk civiel aanfprakelijk zijn voor alle den burgeren toegebragte fchade, of de
Arcbtenaar, die op eigen gezag heeft gehandeld, perfoonlijk
civiel aanfprakelijk voor die fchade. Eindelijk zijn ook de
ondergefchikte Ambtenaren voor hunne geweldenarijen op
eigen gezag, en de Ministers, zoo voor zulke onregtvaardigheden , als voor de zoodanige, die zij moeten plegen op
last van den Monarch, (b. v. wanneer een Minister van
Oorlog aan een deel der krijgsmagt , op Vorftelijk bevel ,
gelastte , de Vertegenwoordigers uiteen te jagen, te vatten,
of om te brengen) naar gelang van omftandigheden,
Imes( of correctioneel aanfprakelijk, Wat de verantwoordelijkheld der Ministers voor alle niet regterlijk flrafbare daden
van het Hoog Beftuur betreft , zoodat de Vorst de bron zou
an van alle goed , en het Ministerie de bran van alle
kwaad, gelijk in Grootbrittanje en Frankrijk; zulk eene
verantwoordelijkheid houdt Recenfent voor ongerijmd en
ondoelmatig, ook in Jure conflituendo. Het moet den burgeren vrijftaan te zeggen: De Keying heeft eene verkeerde

wet voorgedragen; Zijne Majesteit had dit moeten doers, en
dat moeten laten; gelijk de Koning gelijke vrijheid heeft ,
om te zeggen , dat zii ne onderdanen fpreken over zaken ,
waar geen verfland van hebben, en dat hij hun gedrag
fchandelp vindt. Doch de Koning zelf, en de Natie als
ligchtain befchouwd, kunnen nooit crimineel of correctioneel
worden vervolgd.
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Wat eindelijk de Administrative Jurisdictie betreft, deze
houdt Recenfenc voor een onding, en het opwerpen van Conflicten voor eene miskenning van alle regt en billijkheid , vooral
zoo de Administratie-zelve , of wel het Uitvoerend Bewind ,
over de deugdelijkheid dier Conflicten beflisfen. Recenfent
vereenigt zich volkomen met het gevoelen van den Heer
VAN SONSBEECK, gelijk bijna overal , waar het op dade.
Qke toepasfing aankomt.

(Het vervolg en fiat hierna.)

Vaderlandfche Harptoonen , voor mijne Lot- en Leedverwanten,
door G. A. 0. w. Marquis DE THOUARS. Te Ansgerdam,
bij A. Vink. 1830. In gr. 8vo. 32 Bl. f 80.
Uitboezeming in December 1830, door Mr. A. BOEMAN. Te
Gorinchem , be J. Noorduyn. 1830. In gr. 8vo. 12 Bl.
f:-

30.

Vaderlandfche Uitboezenzing en Kr vvgslied , door T. RAVEN,
z., Kostfchoolhouder te Appingedam. In gr. 8vo, 8 Bl.
f : - 2o.
De jirijd der oproerige Brabanders tegen Nederland, Lies-tang door JACOB RAVEN, It. E. Te Groningen , bff M.
Smit. 1830. In gr. 8vo. rg Bl. f : - 25.
.De Belgifche Niiverheid ; boertig Dichtguk , door it. ituirpsa,
G. z. Te Rotterdam, Wijt. 183o. In gr. 8vo.
8 Bl. f 20.
Jan de Vaderlanders , door .1. M. Te Kampen , /.# de Erven
A. Valckenier. 24 Nov. r830., In fol. 1 Bl. f : io.

Ai weder een aantal flukjes van den dag. Wij zijn gewoon zoodanige flukjes niet flreng te beoordeelen ; maar,,
hoe gaarne wij enszelven hierin gelijk blijven , het zou den
Recenfentenpligt en der eere van ons beoordeelend Tijdfchrift
to kort zijn gedaan, zoo wij van No. r hier geene ongunflige melding maakten. Met uitzondering alleen van het
werk van s WANENBURG, heeft Recenfent nog nooit hoog-
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dravender onzin gelezen , dan bet hier aangekondigde gedicht van den Marquis D E T FI OUAR S.
Hi) begint met een halfberijmd Elegiacum aan den Koning, dat vol valsch vernuft is, en waarvan (ook bij de
ruimst toegeftane profodifche vrijheid) ontwijfelbaar uit de
maat zijn vs.,f, 4 , 7, 8, 13, 16, 17, 20, 2f, 2 2 en
25. — 28 regels maken die Opdragt uit. Aldus luidt vs. 2o,
een Pentameter:
't Beekje ver- raadt toch de I rein.11 held der bron,svaar 't nat

nit ontfpringt.
Dat 2frchilochium moge fcanderen wie kan ! Het moest weI —; het is echter ■-.A..."— j
I
zen
Daarop volgt
0 I Koning I Willem! heeft I dens de I zon van uw kommervol I leven
Ge- I fchenen met ftralenden I gloed 11 voor een' ondankbaren j grond,
Dat dan de I Hemel uw j hoofd in 't I westen met I purper om-

I zooms,
Pralend met I goudgeel to I paas 11 in dien vol- I zaligen I flond I
Welk een abracadabra! een hoofd, in het westen met
purper omzoomd , en pralende met goudgeel topaas! dat zou
zijn met purperen en goudgele lokken!
Deze brommende en telkens nit de maat vallende Opdragt
words door de eigenlijke Harptoonen (lees wanklanken) gevolgd. Zij beginnen met een' Lierzang, waarin de Tijd
wordt voorgefteld 1 0. met een' fikkelwagen, waarop de moord
zit; 20. met een' verwoesting wenkenden Ko4ingsfiaf; 3 0. met
eene knods , nit alter bergen ingewand met moker/lagen wa y
40. met ver/laalde tanden en metalen pennen ; 50.-gefmd;
met eene zeis (nu , dat is more folito I) ; 60. met een norsch
gelaat , waarop vernielings vuurgloed met ondoofbre vonken
flikkert ; 7°. met eene roede (gelijk een fchoolmees:er nit
den ouden tijd); 8 0 met iizeren fchenen (dit kan wet eens
goed to pas komen1); 9 0 . met een' bondel roeijen (dat zijn
roeden; dus als een fcherpregter, die iemand geefelen moet);
en eindelijk 100. nog met een' gieter (als een tuininan),
waaruit hij bloed komt fpuiten op de kruin van ons Nederlanders I Geen wonder, dat Nedrlands Maagd er een' fchrik
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van krijgt : men behoeft Been meisje te zijn , om bang te
worden van zulk een monfter. Dc gefmolten parelvormen
(dat waren dus bevrozene tranen, die in hare oogen ontdooiden) vloeijen haar, als afg;druppeld bergkristal, langs het
bleek, onthutst gelaat. Maar (o wonder!) die tranen fallen
weder op het blanke perzikdons, en dat pare/sNozn (zij
fchijnt zich dus aanftonds, in weerwil der droefenis , met
die op niemw bevrozene tranen te hebben opgefchikt) werpt
zij uit wanhoop op aarde neer. Daar ligt nu haar collier op
den grond I Zij that te treuren als eene braid om haar'
minnaar, en haar hoofd hangt near als een roosje, enz. enz.
De Schrijver zegt, hl. 1 2 , dat de Namur hem onverbasterd
leert zingen ; wij ontkennen dit ten fterkfle. Nu komt er
eene portie illexandrijnen; flraks weder eene dergelijke van
Trochairche verzen , en dat wisfelt zoo telkens af; maar de
manier blijft altijd die van swANE N a U It G. Bl. 19 fchijnt
de Schrijver zelf te gevoelen, dat zijne hooge vlugt gevaarlijk is , en vvenscht derhalve , dat, indien hij een' tuinielenden val ten afgrond deed, en alzoo , in de blikfimvaart , die
hij op vleugelen des gevoels (lees der verbeelding) ondernomen
had, terwijl hij intusfchen (alsof hij eene flak ware) weg zou
finelten in gebeden voor het vaderland , naar beneden verplet.
terd wierd ; dat alsdan de vaderlandfche meisjes , even alsof
hij voor het vaderland in den krijg ware gefneuveld, op zijne
(denkbeeldige) grafterp den bloempje , of we/ wat groene
heide willen planten , en er dan paarlendauw,, dat zijn tranen , op plengen , ten elude zoo doende er nog den roosje
ontfpruite. No! wij zullen zien , wat de Dames doen zullen I
Na dit verzoek aan onze fchoonen , begint zijne Muze
met hem den kruistogt. Weidra zijn de luchtreizigers in den
Hemel. De Geest der Menschheid ontfluit het diamanten,flot
van het boek des Noodlots, legt een VOUWTJE bij den Ted,
(welk vouwtje door den geest van wiLLem I naderhand
weer plat gelireken wordt) en ontrolt het perkament der
Eeuwigheid , waaraan de volmagtsbrief, door God , die denzelven met majesteit gefchreven had, eens aan den Tijd gegeven , en terliond door de Engelen (zeker in plaats van
geregistreerd) op muzijk gebragt , in orde was vastgehecht.
(Lit laatfte is naar de Wet van 25 VentOfe , XIde Jaar:
Les procurations feront annexies a la minute.) De inhoud van
die op muzijk gebragte en behoorlijk geannexeerde onderhandfche Procuratie wordt opgezongen, en daarin fpreekt
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God onder anderen van het tortelbloed zijns Zoons. Maar
bl. 22, avant la cloture de l'acte , worth de Dichter in dais
wakker, en ligt op een eenzaam leger. De Zanggodin, in
wier gezelfchap hij Bien nacht naar den Hemel was gevlogen, is dus flechts een denkbeeldig wezen; anders zou hij
haar wel aan zijne zijde hebben gevonden. De Dichter erkent gedroomd te hebben (imo ! aegri [amnia fomniavit).
Hoewel wakker geworden , rijmt hij echter nog even koortsdroomachtig voort tot op bl. 32, en dus tot het einde:
Dat op elks

beflorven kaken eenmaal hemelvreugde blink',
goudge—el borduurfel zink'!

En de zon des zatten levens in

Van de Nederlandfche el-lange woorden , door den Heer
DE THOUARS gefmeed, zijn elders reeds verwonderlijke fta-

len gegeven.
e c en fe n t kan fluitredenen maken: De taal des gewonen
!evens is geene pazij; de Marquis DE THOUARS fpreekt
niet de taal des gewonen levens; dus fpreekt hij podzij.
Ten flotte betuigt Recenfent, den Marquis Dm THOUARS
filet te hebben willen affchrikken. Hetzelftle brein, dat zoo
veel wanftaltige beelden fchept, zou welligt in ftaat zijn
lets beters te Althans wij hebben wel min gebrek.
kige verzen van hem gelezen. Hier en daar fpreekt hij waarlijk nit bet hart. De ongelukkige zucht, om eens bij uitgek
verheven te zijn, is de oorzaak van zijnen val, echter flechts
op aarde, en niet in den afgrond , gelijk hij zelf, op bl. 19,
vreesde. Hij zuivere dus zijnen fmaak, en herftelle zijne
eer biJ het letterlievend publiek , door hetzelve weldra met
een eenvoudig en natuurlijk , maar toch altijd dichtkunstademend vers , in een tijdfchrift of jaarboekje, te verrasfen.
Wac de overige bier aangekondigde flukjes betreft, deze
verdienen, elk in zijne foort , met meerder of minder achting
te worden genoemd. Ja! zij mogen bier en daar niet vrij
van vlekjes zijn; maar wij willen alles bier zoo naauw niet
nemen, als het geheel flechts redelijk wel is, ten einde
de goede, ja edele bedoeling der vervaardigers Diet te hinderers. Wat het vers van den Heer Bo x as A N aangaat, dat
inzonderheid is krachtig en flout; ,nergens gezwoilen, ner.
gens plat; gezond veritand en eehte pazij vereenigd; kortom, gelijk men van hem gewoon is.

C. OK I DE ROEBEL VAN CZAAR PETER.
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De Rothe! van Czaar Peter. Een Tafereel van menfchelijke
lotgevallen, flandverwisfelingen en dwalingen. Door c. B o K.
Te bij J. C. van Kesteren. 183o. In gr. 8vo.
VIII en 292 hi. f 3- :

D
Wilhelmina
Lubbert Blokman
e fchoone

begaat meermalen dwaasheden ,
worth ftapelgek , uit trotschheid op het bezit van eenen roebel , door Czaar PETE it aan zijnen grootvader gefchonken. De Heer W. troost zich over de boosaardigheid van zijne wettige huisvrouw door het verleiden van
een onnoozel meisje , voor hetwelk hij zijn huwelijk verzwijgt. Zulke karakters discht de Heer Box op, zoo als hij
zelf zegt ,
om het fpoor niet te drukken van hen, welke
• zich idealen van boven alle menfchelijke zwakheden ver, hevene , ja volmaakte wezens vormen , en dezelve als na„ volgbaar voorftellen." Incidit in Scyllam , qui vult vitare
Charybdim, dachten wij bij het lezen van deze verontfchuldiging , en hopen , dat de Schrijver in het vervolg zich voor
uiterften zal wachten, bij het volbrengen van zijn voornemen,
om betere karakters te fchetfen , ten einde aan te toonen ,
, hoe ver wij, redeiijke fchepfelen, het zouden kunnen bren„ gen, wanneer wij beflendig onzen aanleg en het doel on, zer beftemming in het oog hielden.”
Intusfchen dit verhaal was vervaardigd , en het zou onbarmhartig zijn, het den Heere °it ten kwade te duiden ,
en hem te befchuldigen wegens het debiteren van flechte
munt , omdat hij zijnen roebel uitgeeft , zoo als die is. Wie
zou ook, wanneer de drukker zulk een vreemd potftuk , ver
boven de innerlijke waarde , inwisfelen wil, zich het goede
Nederlandfche geld Hier chrisrelijk laten welgevallen? Zoo
wins men in gangbare munt , en bewijst aan drukker en lezer, voor zoo veel deze zich vermaakt, nog eene wezenlijke
dienst. Harlequin en T ALMA werden beiden door het
publiek betaald , en de eerfle misfchien door den grooten
hoop met nog meer vermaak , dan de laacfle. Iieati posfidentes, „ zalig zijn de bezitters," was FREDERIK DE GR 00T E gewoon te zeggen; en , waar zulke magtige Heeren de
affaire in het groot drijven , waarom zouden wij , geringe
fchrijvertjes, ons daar met den kleinhandel vier mogen geneTen ? Zoo vare de Heer B o K dan maar voort! Zoo lang hij
zijne roebets kan laten debiteren tegen den koers van — last
zien — f 3 -:, gaat zijne meting goed. Zulk fchrijven geeft
brood en zuivel aan den autheur, indien dan ook al geene
bijzonder leerzame lektuur aan her publiek.

Het Leven , de voornaamfie Baden en Lotgevallen van den
Kommandeur JAN V A IN,1 GALEN, Heer van Papendorp ,
voor de Jeugd bewerkt, door J. A. OOSTKAMP. Met Platen. Te Deventer, by A. J. van den Sigtenhorst. 183o.
In hi. 8vo. 148 Bt. f 1 - 25.
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a reeds vroeger de levensbefchrijvingen van twee andere
Nederlandfche Zeehelden, T ROMP en WASSENAAR, voor de
jeugd bewerkt te hebben , Levert de Schrijver, in het thans
aangekondigde werkje, de voortretting van dezen zijnen arbeid, en verhaalt het leven en de voornaamfte daden en lotgevallen van den op den titel genoemclen Zeeheld. Het
denkbeeld , om de jeugd reeds vroeg te wijzen op die man,
nen, wier cooed en getrouwe vaderlandsliefde zoo veel bij..
droegen, om de vrijheid en welvaart van het dierbaar vader.
land te vestigen en te handhaven, juichen wij van ganfcher
harte toe. De gebeurtenisfen van deze dagen , de toefland ,
waarin zich dat vaderland bevindt , maakt des Schrijvers onderneming in dubbele mate de belangftelling waardig , als
een gefchikt middel, om door zulke voor,beelden den jeugdigen lezer met edelen naijver te bezielen'. Wat den in het
werkje heerfchenden geest en de daarin aangeprezene en ten
voorbeeld voorgeftelde beginfelen betreft, achten wij ons
verpligt, aan den Schrijver verdienden lof toe te kennel",
Maar wij gelooven , dat eene andere inrigting van den vorm
het boek gefchikter zou hebben ge,naakt, om den jeugdigen
lezer nuttig en aangenaam bezig te houden. Hetgeen hier
het Leven enz. van VAN GALEN genoemd words, beflaat
in eene doorloopende reeks van zeegevechzen, die meest
alle in de hoofdbijzonderheden aan elkander gelijk zijn ,
daardoor de aandacht vermoeijen, en na wier lezing het voor
het geheugen onrnogelijk is, om zich de gefchiedenis van
den Held geregeld voor te ftellen. Het achterwege laten
van vele minder belangrijke voorvallen, het levendiger en
uicvoeriger vooritellen van het meer gewigtige, het verdeelen van het verhaal in oordeelkundig gekozene tijdvakken
en de invlechting in het verhaal zelf, bij wijze van zamen.
fpraken, van de ophelderende aanmerkingen , die nu als
toevoegfel gegeven worden, zou , naar ons oordeel , veel
hebben bitedragen, om de bruikbaarheid van dit werkje,
voor de jeugd, nog te vermeerderen. Zoo ook komt ons
eene. foort van verdediging van den flavenhandel, en de
voothelling van bet fchadelijke voor de Negers zelven der
maatregelen tot affchaffing van dien handel, zoo als bier op
bladz. la6 voorkomt , in een werkje voor de Ieugd, minder
doelmatig voor ; terwij1 het , als eene algemeene waarheid ,
(want eene enkele. uitzondering doet hier niets ter zake) ook
niet bewezen is, dat de wilde volken nit de binnenlanden
van Afrika hunne gevangenen nu doodflaan en opeten , daar
zij die niet meer, zoo als eertiids, aan de Europeanen kunnen verkoopen. Het werkje heeft dus wel degelijk zijde
goede zijde, maar tevens gebreken., Welke wij wenfchen, dat
de kundige Schrijver, bij de beloofde voortzetting van zij.
nen arbeid , zal vermijden.
No. III. Boekbefch. bl. 141. reg. ao. that Wyo, lees Fryv; en reg. 21. Su,
lees In.

BOEKBESCHOUWING.
Vertaling van den eer/len Brief van den 1postel Jo.
hannes, met /lanmerkingen, door A S SUER US
D 0 IJ E It , Z. L. M., Phil. Doctor, en Leeraar
de Doopsgezinde Gemeente to Zwolle. Te Zwolle,
bit H. As. Zoon Doijer. 1829. In gr. 8vo. 95 Bl.

f 9°.
" Edne der redenen," hi. 5, „ waarom ik deze mijne
„ tweede Proef heb uitgegeven , is de nine hoop , of
„ dezelve ook bevorderlijk moge zijn tot het verkrijgen
„ van zulk eene vertaling;" eene geheel zuivere en getrouwe vertaling namelijk. Over het plan des Eerw.
Schrijvers hcbben wij ons reeds vroeger verklaard.
Hetgeen wij toen zeiden , behoeft bier niet herhaald te
worden. 's Mans woorden halen wij ook maar aan, om
reden te geven, waarom wij onze beoordeeling alleen
bepalen tot de vertaling en de aanmerkingen, met voorbijgang van alles , wat in de voorrede is aangevoerd ,
over den Brieffchrilver, diens verdere fchrifien , den
tile/ van het fchrilven des Evangeliums en dezes Briefs,
en het oogmerk , waarmede , en de lezers , voor wie die
beide fchriften vervaardigd zijn, bl. 7-38.
Wie zich dit werkje van den Eerw. D o IJ E tt aanfchaft , zal wel bet cen en ander aantreffen , dat belang
inboezemt. Van dien aard is b. v. bet aangeteekende
over de zonde tot den dood , bl 84 —86, Doch hierop
dienen wij minder te letten , dan wel op het eigenlijke
oogmerk dezer vertaling. flier zal dus nagegaan worden, in hoe verre dit tlukje eene aanmerkelijke bijdrage
oplevert tot die Bijbelvertaling , naar welke D 01J E R te
regt uitziet. Dat wij hiermede eene goede bijdrage ontvangen, durven wij flaande houden, bij al hetgeen op
deze vertaling, door ons of anderen, meer of min gegrand , mogt aangemerkt worden.
DOEKBESCII. 1331. NO. 5.
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Het draagt geheel onze goedkeuring weg , dat rondborftig het volftrekt onechte weggelaten wordt. I Jo.
V : 7 behoort in geene Bijbelvertaling meer voor te komen , in fpijt van alien , die zich hieraan ergeren. Wij
fchrijven hier de echte woorden des Bijbels uit 's mans
vertaling af,, opdat men niet, door de verdeeling des
Bijbels in verzen op het dwaalfpoor geholpen , tot valfche bewijzen over echtheid en onechtheid de toevlugt
nerve : „ 7. Want drie z#n er , die getuigen; — 8.
„ de Geest , en het Water , en het Blood , en die drie
„ z7n tot an." Andere proeven van oordeelkunde
vindt men bij H. i : 5. V: 13. Bij deze laatite plaats
had , dunkt ons, ook de andere verfchiilende lezing bij
G R I E S B A C II ten minfte melding, zoo niet de voorkeur verdiend. Dit zij genoeg over de kritiek.
De vertaling komt ons taalkundiger voor, dan die van
PETRI)? eerften Brief. Evenwel mogen wij nog het
volgende in bedenking geven. De vertaling : „ Hij is
getrouw en regtvaardig ," H. r: 9, is rigtig. Doch
als in de aanmerkingen het woord regtvaardig wordt
opgehelderd door goedertieren of barmhartig , dan blijkt
de Eerw. D o IJ E R met zijne vertaling niet tevreden te
zijn. En toch is die vertaling beter,, dan de opheldering. Of is dit geene regtvaardigheid, dat God Ichenkt ,
wat Hij heeft beloofd ? Komt regtvaardigheid met
trouw bij vervulling van beloften niet zeer gepast bijeen ?
H. II: 8. „ Wederom fchrijf ik u een nieuw gebod ,"
[naar D O IJ E R eene nieuwe waarheid. Taalkundig onjuist.] „ 't welk waarachtig is en ook in u , dit : De
„ Duisternis is voorkgegaan , en het waarachtige
Licht fch !ynt nu." 's Mans bijzonder gevoelen over
het onderfcheid tusfchen F•rs en in (waarover ftraks nader) heeft hier te veel invloed uitgeoefend. Hetgeen
D o IJER vervolgens , bl. 6o , aanmerkt : „ Johannes
, omdat hij hier minder ziet
„ zegt bTomv, t en niet
„ op het woord gebod, dan op de zaak , die het gebod
• behelst ," zal wel weinig bijval vinden bij zulken,
die van dergelijke woordvoeging nog wel een ander be-
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wijs begeeren, om het pron. s anders op te vatten , dan
zoo als het bij Jannes meestal voorkomt in de beteekenis van hetgeen, (id, quod.) Onze Statenoverzetting is eenvoudiger.
H. III : 3. iriget wordt wel weer vertaald: reinige;
doch dan behoorde er te than 1:47v*/ of ityvilirto conjunctive of im p;-,74ive. Ook bier is de gewone over.
zetting getrouwer. Hij reinigt zichzelven. Dit ligt in
zijn karakter. Hij doer het van zelve, zonder aandrang
van buiten. De indicativus , H. II: 27 , blifft , moet
niet met een imperativus verwisfeld worden. Hetgeen
D 0 IJ E R bl. 66 zegt , kan voor blifft, in het
minfle niet aanbevelen. Het film dat D 04 ER wil
hebben gehouden voor den imperativus van het oude
patio', is wel zeker 3 pers. fing. praes. ind. act.
Vreemd is het, een oud woord te baat te nemen, daar
het eigen woord favarie zoo nabij is, vs. 24, en de a
pers. imp. (want dit zou give; dan toch blijven) weinig
gefchikt is , om den 3den perfoon uit te drukken , die
van dat oude werkwoord altijd zou moeten zijn goittro.
Zoo hebben wij nog eene grammatikale font" ontdekt
zullen gelooven," "Iva anarrawv.
H. III : 23. „ dat
De Grieken gebruiken den eigenlijken toekomenden tijd
(futurism) nook conjunctive. Hier is AT. r conj. Er
is dus Beene reden, ow de gewone vertaling te verlaten.
Dit zijn misfchien kleinigheden? Doch bij getrouwe
vertaling is niets kleinigheid.
Om iets naders te kunnen zeggen over de hier geleverde vertaling, kiezen wij die plaatfen, waar de Apostel
het woordje EiTt gebezigd heeft, omdat D 0 IJE R daarom.
trent een gevoelen mededeelt , dat hij aan het oordeel
van Taalkenners onderwerpt. Bi. 61 lezen wij:
en
zijn, naar mijne gedachten, twee onderfchei„ dene woorden.” — Het eerfte gri zal zijn het bekende
voegwoord : dat, omdat , of want. Het andere beteekent dit , namelijk, of te weten. In dien zin zal het
II.
voorkomen Ev. I: 20. 32. 34.
17. 35.
N2
I

,

.6 1-1
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?9. 42. 44. 51. V : 15. 2
, 4. 25. Zoo ook in onzen Brief
IV:
15. V : 1. 5.
Over de verfcheidenheid van uitfpraak 071 of 61-1 zullen wij niets zeggen. Die opmerking is ook van weinig gewigt , daar alle teekens in het N. V. van latere
dagteekening zijn, en bet gevoelen der Uitleggers dit
onderfcheid zou moeten aanwijzen , bijaldien men er toe
kwam , om in den Griekfchen tekst die onderfcheiding
in te voeren. Ons kwam het gepast voor, de plaatfen
bij Joiinnes zelven na te gaan , waar Ort in de onderfcheidene heteekenisfen voorkomt.
1°. Plaatfen, waar JTa regt.fireeks medegedeelde woorden voorafgaat ; zoo als bij Griekfche Schrijvers 7-?, en
76Se. Op deze plaatfen grc,ndt D o iJ E R voornatnelijk
zijn gevoelen bij hetwelk 6r) beteekenen zoude dit ,
namel0 , to weten. Doch men weet , dat , zoo min
als To of 1-06 in ecnige vertaling kan worden uitgedrukt ,
dit even zoo min bet geval kan zijn met 071 hoe ook
geteekend.
H. IV : „ Indien iemand zcgt: (e57.1) ik heb God
lief." Hier wordt de zin verlamd , door het ingevoegde
dit , namelijk, to weten. Bij deze plaats voegt n o IJ E r:
nog andere , die , boewel de gewone vertaling evenzeer
grammatikaal is, eigenaardiger door hem zijn °vergezet ; H. I: 6: „ Indien wij zeggen : wzy hebben gemeenfchap met Hem ; vs. 8.: wij hebben geene zonde;
vs. to. wit hebben niet gezondigd." Deze plaatfen vorderen niet de opgegevene vertaling van Ori , en bewijzen
nog veel minder dergelijke beteekenis van dit woordje
op andere plaatfen , waar zigtbaar de woordvoeging geheel anders is. Zoo weinig kracht ligt er ook bij Joannes in dit woordje, dat hij het gelled in den wind
flaat , ook waar hij regtftreeks de woorden van eenen
ander opgeeft ; H. II : 4. Die zegt : ik kenne Hem.
De verfchillende lezing , welke ook bier GTa inroept
aeeft weinig gezag.
20 . Plaatfen, waar O'rt gebruikt word: in dien zin,
els de Latijnen hunnen ace. cum. inf. bezigen. D 0 IJ E R
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verfchilt van het gewone gevoelen hier bet minfle. Het
kan dus volliaan , dat dc plaatien worden opgegeven
welke men in het Grieksch Iran naflaan. I: 5. (namelijk
er cchter niet te than.) II: 3. 5. 18
tweemaal. 19. 22. 29 tweemaal. III: 2. 5. 14. 15.
24.. IV: 3. 13. 14. 15. V: I. 2. 5. 6. Ir. 13. 14.
15 tweemaal. 18. 19. 2.0.
30. Plaatfen , waar

als redegevend voegwoord
workomt in de beteekenis DAT , OMDAT. a) in verband
met iv Totls- co. H. III: 16. Deze plaats is cchter niet
zoo zeker, omdat de woorden : hieraan hebben wij de
licfde gekend , gevoegelijk het clot uitmaken van de redenering vs. II-I6. Dan moet het volgende dos luiden :
„ omdat Hij zijn leven voor ons gefleld heeft , zijn ook
wij fchuldig het leven voor de broeders te fiellen."
9. JO tweemaal. 13. b) op zichzelvc in de beteekenis

H. II: II. 12. 13 driemaal. 14 tweemaal. 16. 21 driemaal. III: 1. 2. 8. 9 tweemaal. II.
12. 22. IV : 1. 4. 7. 18. 19. V : 4. 7. 9. IO. Hier
zijn door ons overgeflagen II: 8. III: 19. 20. IV : 17,
OM dezelve hier te leveren in Gene vertaling, naast die
van den Eerw. D o iJ E R :
DOIJER.
Recenfent.
8.
Wederom fchrijf ik n een
Wederom fchrijf ik u eel/
nieuw gebod, 't welk waar.
nieuw gebod : Iletgeen in
achtig is in Hem , en ook in
Hem is, (zij) ook in u waar
, dit: De Duisternis is Ivoracheig : OMDAT de duisternis
voorbijgaat (7rapiyerzi praes.
Lijgegaan , en het waarachtemp.) en bet ware licht reeds
tige Licht /chant nu.
(On) re h ij n t.
Over deze vertaling van n o tjE ft hebben wij reeds

on2dat , want.

hiervoor iets gezegd.
DOIJER.

En hieraan kennen wij ,
dat wij uit de waarheid zijn,
en zullen voor Hem onze
harten gerust ftellen ,
dat ,
indien ons hart ons veroordeelt, God meer is dan ons
hart en alle dingen bent,

Recenfent.
En hieraan ) weten wij
het, dat wij uit de waarheid
zijn. En wij zullen voor Hem
onze harten gerust(tellen , om.
DAT God 2) , indien ons hart
ons mogt veroordeelen, meerder is dan ons hart en alles
weer.

19 , 20.
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z) Hieraan ziet niet op het volgende arc, maar op bet
voorgaande; zoodat Joannes zegt, dat het liefhebben met
daad en in waarheid het kenmerk oplevert , waaraan men
weet , dat men uit de waarheid is.
bier voor. Daarom giste ik
Tweemaal komt
vroeger,, dat het laatfte moest gelezen worden Ti
quodcunque, alles, en dat SCaTa daaronder moest verilaan
worden; zoodat het beteekende in alles. Doch herhaling van hetzelfde woord is natuurlijk in een' brief van
een' ouden man, cont. etiarn wAHL, Clay. N. T. in v.
Recenfent.
IV : 17.
DOIJER.
Hierin is de liefde bij ons
Hierin is is de liefde met
volmaakt , dat wij vrijmoeons volmaakt , (opdat wij
digheid hebben in den dag
vrijmoedigheid mogen hebben
des oordeels , OMDAT gelijk
in den dag des oordeels) dat,
Hij is, ook wij zijn in deze
gelijk Hij is , ook wij zijn
wereld.
in deze wereld.

Die het verband raadpleegt , zal onze vertaling gemakkelijker vinden , al pleitte de natuurlijke woordvoeging
voor dezelve niet.
De Eerw. Schrijver houde onze aanmerkingen ten
goede , en de Lezer merke op, van hoe groot gewigt
voor getrouwe en naauwkeurige Bijbelvertaling , fomtijds
datgene is , hetwelk als kleinigheid gewoonlijk wordt
aangezien , zonder het evenwel to zijn.

Bsybel voor de Jeugd. Door J. H. VAN DER PALM.
XIXde Stuk Te Leyden , lyy D. du Mortier en Zoon.
183o. In kl. 8vo. a46 Bl. f I - 20.

I

n dit tweede gedeelte der Bijbelfche Tafereelen uit de
Levensgefchiedenis van Jezus , waarvan wij bet eertle
gedeelte in den vorigen jaargang , 45 env. , befchouwd
hebben, wordt de belangrijklle aller gefchiedenisfen voortgezet tot op den dood van Joannes den Dooper. Dezelfde
hooge eerbied voor Jezus, dezelfde waarheidsliefde, de-
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zelfde verftandige Bijbelverklaring , en, bovenal, dezelfde
leerzame en innemende wijze van voordragt , welke wij
met groot genoegen in het eerfte gedeelte opmerkten , heeft
ons in dit tweede gedeelte niet minder getroffen , en , over
het geheel genomen , hebben wij hetzelve met veel nut
en tIichting gelezen. Hier en daar zouden wij wel eenige
aanmerkingen kunnen maken ; doch , voor ditmaal ons vergenoegende met de eenvoudige aankondiging en aanprijzing , nemen wij flechts de vrijheid , den waardigen
Schrijver te doen opmerken , dat , zoo als ons althans
is voorgekomen , hij fomtijds de kortheid meer had kunnen betrachten , zonder aan de duidelijkheid te kort te
doen. Op die wijze zou hij veel gemakkelijker zijne taak
kunnen volbrengen , en ook van de Apostelen en hunne
fchriften het noodige zeggen. Kortheid en duidelijkheid zijn
wel geene der gernakkelijkfte deugden ; maar voor eenen
VAN DER PALM zullen zij niet al te zwaar zijn. Althans dezelve behooren , bij eenen Schrijver, tot de prijzens- en aanbevelingwaardigfte eigenfchappen.
De radicibus et vafis plantarum(;) ou confiderations anatomico-phyfiologiques fur les plantes et principaiement
fur leurs racines et leurs vaisfeaux. Par. L. MA ItCHAND, Membre de la Societe Linneenne de Paris ,
de la Societe des Sciences naturelles de Liege, etc.
â Utrecht, chez van Paddenburg et Comp. 1831. 8vo.
VI, 138 p.

D

it kleine ftukje van eenen , reeds door andere gefchriften bekenden , jongen Kruidkundige behelst eenige nieuwe
en belangrijke waarnemingen. Volgens dezelve zouden
de fpiraalvaten der planten , over wier maakfel en nut
zoo veel geftreden is , even gelijk HEDWIG en LINK
reeds geleerd hadden , uit een' hollen draad bellaan , en
zich winden om andere vaten, die vocht en geen lucht
bevatten , terwijl de holle draad lucht bevat. De Schrijver nee= driederlei' hoofdfoorten van vaten bij de plan-
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ten aan : vafa adducentia , die uit de wortelvezels het
vocht opnemen , de zoogcnoemde bastvaten , of verlengde cellen van anderen ; vafa airifera , en ten derde
vafa reducentia , om welke zich gewo9nlijk vafa earifera
aanleggen , in welke het veranderde en tot voeding gefchikte vocht wordt rondgevoerd. De verbinding van aanen afvoerende vaten gefchiedt vooral in de bladeren , en
de poren der bladeren zijn organen , welke dampvormige
vloeiftoffen uit de lucht opnemen. Volgens eene aanteekening op bl. sa zoude ook de fpiraaldraad der luchtvaten bij de infekten hol en een waar vat zijn, hetgeen
de Hoogleeraren NUMAN, MOLL en SCHROEDER
VAN DER KOLE hebben waargenomen. Rec. , die
naar deze waarnemingen zeer begeerig is , meent echter
te mogen vastftellen , dat de tracheen bij de infekten
lucht bevatten , en dus de analogie met de vaten der
planten niet volkomen is , gelijk vroeger MOLDEN•
HAUER beweerd had, wien echter reeds SPRENGEL
wederlegd heeft
Het werkje is in prolegomenes en een phyfiologisch
110°f-1f-ink verdeeld. De inleiding bevat de ontleedkundige befchrijvingen. Het is eenigzins onzeker,, welke
klasfe van lezers zich de Schrijver hebbe voorgefteld.
Schreef hij voor lezers , die met de wetenfchap bekend
zijn, dan had hij veel kunnen en moeten weglaten. Ook
heeft het boekje , bij gebrek van een' vasten gang der denkbeelden , vele drukfouten en eene zeer flordige correctie.
Zoo leest men b. v. bl. 17. reg. 2 v. o. vafa reducentia
voor vafa adducentia , bl. 30. reg. it. wederom vafa reducentia voor vafa adducentia , bl. 38. reg. 12. epiphylla
voor hypophylla , bl. 7 5. reg. 6 v. o. qu'elle voor quelle
enz. Op hetgeen de Schrijver bl. 4 van de vaste temperatuur der planten zegt , zou nog wel iets of te dingen zijn. Men vimit een goed verflag der proefnemingen
daaromtrent in het eel fle Deel der Phyfiologie van TIEDE.MAN N hetwelk thans het licht ziet , en waaruit
dat de verfchijnfels zich zeer wel uit het zeringe geleidingsvermogeti der levende platten vonr de wartnte,
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uit den gemiddelden warmtegraad van den grond op eenige
diepte, waarmede de planten door hare wortels verbonden zijn , verklaren laat. Intusichen komt het ons
voor , dat dit werkje de aandacht der natuurkenners
waardig is , en dat het opmerkingen behelst , wier bevestiging op de begrippen, die wij ons van het leven
en den groei der planten maken, eenen niet onbelangrijken invloed zoude uitoefenen. De fteendrukplaat, die

bij het werkje gevoegd is, heldert de befchrevene deelen
op en is vrij wel uitgevoerd.

Vlugtige Bedenkingen ten aanzien van de herziening
der Grondwet , door Mr. PIETER MABE, JUN.
Te Haarlem, bij V. Loosjes. 1831. In gr. 8vo. 53
Bl. f 60.
Gedachten over het Akademisch onderwys der befpiegelende Wifsbegeerte , in het Koningr9k der Nederlanden, door J. N1EUWENFIUIS, Hoogleeraar to
.Leiden. Te Leiden , 41 C. C. van der Hoek. 1830.
In gr. 8vo. 82 Bl. f : - 70.

Z eer

guu{Iig oordeelen wij over de vlugtige bedenkin-

gen ten aanzien van de herziening der Grondwet, door
den Heer mAnE gefchreven en aan Z. M. opgedragen.
Vier punten neeint de geachte Schrijver in oogenfchouw:
1°. het niet dragen eerier vreeinde kroon door den Koning ; a°. de Ministeriae verantwoordelijklieid ; 3°. de
onmiddellijke verkiezing door de natie van hare vertegenwoordigers in de Staten-Generaal, en 4°. eene meer openbare behandeling van de finantiele belangen des Rijks.
Op het eerfte punt wenscht de Schrijver , (en wie
zou hem bier niet bijvallen?) dat bij de herziening der

Grondwet duidelijk wierd bepaald , dat Belgie onder de
vreenide landed :behoort ,, Welker kroon de Koning der
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Nederlanden niet dragen kan. Omtrent de Ministeridle verantwoordelijkheid is de Schrijver,, om de bekende reden ,
dat de Grondwet zoo wel voor den Koning als voor de
natie verbindend moet zijn, en echter de perfoon des
Konings onfchendbaar moet blijven , van gevoelen, dat de
verantwoordelijkheid der Ministers aan de natie behoort te
worden ingevoerd ; doch alzoo , dat de Ministers flechts
voor hoogverraad, misbruik van magt en vertrouwen , en
dergelijke misdaden en wanbedrijven , aanfprakelijk zijn.
Tevens wenscht hij bij de Grondwet de grenzen hunner
verantwoordelijkheid , de flraffen naar verfchil van omftandigheden , en de wijze van vervolging te zien aangewezen. Alles zeer juist gedacht. Itnmers , de Ministers,
zal de Koning geen bloote titeldrager worden, moeten
des Konings bevelen , al fchenen die hun minder doelmatig , ten uitvoer brengen , indien zij bun niet flrijdig
fchijnen met de Grondwet ; doch daarvoor moeten zij
de verantwoording op zich nemen , en de grenzen dier
geregtelijke aanfprakel#kheid moeten zij weten , zoo
wel als de wijze van vervolging , en de itraf , waar eene
bewezene overtreding hen aan blootftelt. De Koning
wordt in zulk een geval geen automaat : Hij heeft , zoo
wel als zijne Staatsdienaren , verdienfle in de daarftelling
van alles goeds , en is , even als zij , zedelijk verantwoordelijk (want dit kan nimmer worden ontkend noch
weggeredeneerd) voor verzuim en dwaling ; maar in een'
geregtelijken zin kan de Koning geen kwaad doen , en is
daarotn onfchendbaar, zonder immer de regten des yolks
te kunnen verkorten. Voorts wil de Heer DiAnk de
ftemgeregtigde burgers onmiddellijk, en geenszins door
tusfchenkomende Collegien , gelijk tot nog toe , de vertegenwoordigers der' natie laten verkiezen , en de finantiele belangen des Rijks meer openlijk hebben behandeld.
Ook op die beide punten valt Recenfent hem volkomen
bij. Alz6(5 worden vaderlandsliefcle en vrijheidszin , zonder welker vereeniging de volksgeest uitciooft , aangewakkerd en bevorderd : en nooit was er eene natie , die zoo
veel zedelijke aanfpraak heeft op een vrijzinnig befluur ,
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als de bevolking der Vereenigde Nederlanden , gelijk zij
tegenwoordig zich kenfchetst.
Intusfchen is eene herziening der Grondwet niet genoeg. Niet erne menfchelijke inrigting is dadelijk volmaakt , en dit geldt ook omtrent de wet op het hooger
onderwijs, en de daaruit voortvloeijende Akademifche
inrigtingen. Het is vooral het onderwijs der befpiegelende Wijsbegeerte , hetwelk beter diende te worden behartigd. De beroemde Hoogleeraar in dat vak te Leiden, de
helderdenkende NI EUIVENIIIIIS, deelt , op eene geleidelijke , duidelijke en zelfs bevallige wijs , zijne op
goede gronden fteunende gedachten deswege mede. Uitmuntend is zijne definitie der befpiegelende Wijsbegeerte,
bl. 8 , als het onderzoek van en de begeerte naar de
kennis der Redeleer aangaande het ware , goede en
fehoone in alle Goddelilk en menfchelilke zaken. Teregt
bejammert hij , bl. 15, de noodlottige fcheiding der wijsgeerige en wiskundige wetenfchappen van de beoefening
der letterkunde , als welke de (trekking heeft, om gemelde wetenfchappen met dorheid , en de fraaije letteren
met oppervlakkigheld te doen behandelen. Vooral tegenwoordig , gelijk de Hoogleeraar aantoont , is eene bondige redeneerkunde noodig , ten einde de natie te bewaren voor een' fpringvloed van dwalingen in liet godsdienftige en flaatkundige, die nu eens tot Abfolutismus
en kettermakerij, dan weder tot jacobinismus en Godverzaking de over alles nadenkende , maar niet juist redekavelende lieden dreigt weg te ilepen. Intusfchen moet
men , in bet Akademisch onderwijs , niet bij de Rodeneerkunde blijven Itilftaan ; maar ook de Zielkunde , de
Bovennatuurkunde en de wijsgeerige Zedeleer onderzoeken ; en , ten einde met alles zijn voordeel te kennen
doen, mag men niet verzuimen , de ftelfels der oudere
en nieuwere Wijsgeeren te leeren kennen. De ontwik,
keling van de ftelfels der oude Wijsgeeren wil de fcherpzinnige Schrijver bij voortduring in het Latijn laten gefchieden; maar de itelfels der lateren met derzelver beoordeeling in het Nederlandsch , omdat men zoo doende
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meer zelfdenkers vormt. Want wat is natuurlijker,, dan
dat iemand denkt in zijne moeciertaal ? Wil hij dit doen
in eene vreemde , dan herinnert hij zich doorgaans meer,
wat anderen hebben gedacht , dan dat zijne eigene rede
zou werkzaam zijn. Ook is de terminologie der hedendaagfche Wijsgeeren minder gefchikt ter opnetning in
een' zuiveren Latiinfchen Fiji. De Hoogleeraar erkent
wel , dat de verfchillende vakken der Wijsbegeerte, aan
onze Altademi61 onderwezen worden ; maar hij wilde
dat alles minder overal verdeeld zien , en geheel den omyang der Wijsbegeerte , onder de propaidentifche flu, voor alien verpligtend maken. En dit kan zoo
zijn: want in onzen tijd (zie bl. 81) is de Logica geene
dorre fcholastieke Syllogistiek meer, maar is en behoort
zij te zijn zielkundige Anthropologie , methode der Redeleer,, filozofifche Propaidentica ; noch de illetaphyfica
een fpinnewebbe van definition in het oneindige , een
ijdel, vermoeijend woordenfpel; maar, gelijk VAN DEUS...
DE onze wijsgeerige Letterkundige , zeer juist haar
kenfchetst , kritiek is zij gewdrden , de regte toetsfleen
tier waarheid, die, als oordeelkundige ontvouwing
van de beginfelen en ftellingen der Redeleer , fchift en
fcheidt , om zoo tot het ware te komen. Het doet Recenfent veel genoegen , dat er bl. 73 met lof gefproken
wordt van de Lesfen van den Leeuwardfchen Rector
Mr. A. BAKE, over de Redekunde , d. Redeneerkunde , of Logica ; voorzeker een der beste werken ,
die immer door de Maatfchappij Tot Nut van 't
'wen bekroond , en daardoor in veler handen zijn. Gaarne zou Recenfent de ftellingen van Prof. N I E U W E NEI u i s nader uitcenzetten en aanprijzen ; doch plaatsgebrek noodzaakt hem , kort te wezen. Bij eene volgende
uitgaaf van het werkje mogten de drukproeven wel wat
naauwkeuriger worden verbeterd. Onder anderen ftaat bl.
70 te ver verdrO'ven voor te ver drfyven. Den laatften
volzin op bl. Go: Het gebruik der Latzinfche toad —
oogpunten geleid worden, heeft Recenfent tweemaal moeten lezen , om hem wel te begrijpen. Mogt dit werkje door
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den waarlijk wijsgeerigen Minister van het Onderwijs ,
en door alien, die op dat vak eenigen invloed oefenen ,
aandachtig worden onderzocht , en van den raad des bevoegden beoordeelaars en voorftellers welmeenend en dankbaar gebruik worden gemaakt
.jaarboek der Stad draflerdam voor 183o, door C. v A N
DER VIJVER. Te ilmfierclam , bij C. M. Ferrari.
In gr. 8vo. IV en a7o , Reg. 14 bl. f 3-6o.

H et was geen ongelukkig denkbeeld van den Heer

VAN DER VIJVER, OM voor eene Stad als Amsterdam , die , door hare overgroote bevolking en nog aldjd uitgebreiden handel , zulk een hoogst gewigtig beftanddeel des Rijks uitmaakt een Jaarboek te fchrijven,
waarin al het belangrijke , aldaar in een gegeven tijdkring
voorgevallen , opgeteekend , en alzoo voor de vergetelheid zoude bewaard blijven. Zoodanig werk toch kan ,
zoo al niet voor het geheele Vaderland , voor elk Amfterdammer ten minfle , niet dan belangrijk zijn. Of
echter dit denkbeeld joist op die wijze , als hier gefchied is , rnoest verwezenlijkt worden , dit betwijfelen
wij. De Schrijver noemt het aangekondigde werk een
.jaarboek; doch in ons oog is het veelmeer een Dagboek. Men erlangt toch van primo Jannarij tot ultimo
December, dag voor dag, al het (in het oog des Schrijvers) belangrijke , dat te Atntlerdam is voorgevallen.
befchouwd , is de ilm/lerdamfche Courant de fchering en inflag van het werk , en men zou het misfchien
al vrij wel kenfchetfen met te beweren , dat het, be-.
halve nog eenige inmengfelen , het zuiver Amflerdamfche der ilmfterdamfche Courant inhoudt. Doch hetgeen zich dagelijks met fchik in eene Courant laat zetten ,
is daarom nog niet voor een jaarboek gefchikt. Voor
dit laatfte behoorde , onzes inziens , eene omzigtige
keuze te gefchieden , ten einde bet wezenlijk belangrijke
niet te doen verzinken onder eene zee van onbeduidende
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voorvallen , waaraan de tijdgenoot weinig en de nakomeling
niets heeft. Dit beweerde , 't geen ieder , zoo wij vermeenen , ons gercedelijk zal toegeven , is hier geheel uit het
oog verloren. Men- vindt , ja , al het belangrijke , 't
welk in 183o te Amfferdarn plaats greep ; doch tevens
zeer veel , dat niemand ligt als zoodanig zal aanmerken.
Alles is des Schrijvers gading , en zijn bock daardoor
rijk aan rubricken van allerlei aard. Een fchip , dat van
(lapel loopt , een Predikant , die zijne intrede doet ,
eene vrouw,, welke drielingen baart , (die kort na de
geboorte iterven 0 brand (zwaar,, middelfoort en
ligt.) , een bij uitflek mager perfoon op de kermis te
zien , eene zware donderbui , de halfjarige Promotien
der Latijnfche fehool , Vrachtlijsten , Concerten , Weduwenfondfen , amputatien in de Gasthuizen , alles defileert hier door elkander doch neen , elk op zijn' datum — den aanciachtigen Lezer voorbij ! Dat dit alles
al heel wonderlijke bladzijden en rare overgangen ten
gevolge heeft, zal iecier . begrijpen , en de fprong van de
Lijkitaatfie van LUTHER op bet Amortifatie-Synciicaat
(hi. 119) is nog niet eens de flouthe , lien wij opmerkten. — Scherts ter zijde : heeft het houding , zelfs voor
de clothe K ronijk , wanneer men in Unen adem leest
bl. 243): „ De Vriefche Schutters vertrokken den 3den ,
„ onder hartelijke betuiging van tevredenheid over het
„ genoten onthaal , naar de plaats hunner beftemming.
„ Den den verloste Mejufvrouw A. M. D. E L BE R T
„ echtgenoot van den Heir E. F. C. JAENTSCH, van
„ drie welgefchapene kinderen , welke echter weinige
„ oogenblikken na de geboorte overleden. Den 6den
„ vierde men het verjaringsfeest van Z. K. H. den Prins
„ van Oranje door bet uitfteken van vlaggen ," enz.
Dit is toch waarlijk geen flip , en, hoe droog het moge
zijn, het dwingt , door bet wonderlijk geheel, 't welk
er nit ontflaat , or,villekeurig een' glimlach af. Erger
nog is het , dat het noodeloos de plaats wegneemt , die
beter had kunnen gevuld worclen , met het wezenlijk belangrijke hier en daar wat breeder uiteen te zetten.
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Met dat al erkennen wij gaarne, dat er veel goeds in
het boek voorhanden is. Vooral is het gebeurde te
Am flerdarn federt het Brusfelsch oproer,, bijzonder de
nittlekende bewijzen van liefde tot Koning en Vaderland , wake de Ingezetenen zoo fchitterend hebben ten
Loon gefpreid , met waardigheid en warmte te boek gefteld. Men vindt hier opmerkingen , die des Schrijvers
hart eer aandoen. Aan hen, die het om het even is ,
of zij veel of weinig voor een boek betalen , durven wij
het daarom wel aanbevelen. Het overtollige hebben zij
dan op den koop toe. Wij voor ons hadden alles liever niet in zulk' eene bonte mengeling voorgedragen gezien, en hadden het boek veel korter en minder kostbaar gewenscht.
Van bijzondere aanmerkingen, waartoe, zoo al geene
ruime , dan toch wel eenige itof zoude zijn, onthouden
wij ons om redenen. Als druk- of fchrijffouten willen wij aantnerken : op bl. 14 Pharma-Copoea , lees
Pharrnacopoea ; op bl. 73, „ zonder dat eenig mensch
daardoor befchadigde" (lees: gedood of gewond werd);
op bl. na." dat de thermometer in Julij in den namiddag van dertig tot zevenentachtig rees." De bedoeling
zal bier zijn: in den pamiddag van den dertigften tot
87°. Anders is de rijzing wezenlijk verbazend geweest !
Het bock is voorzien van een goed Register , eene
wezenlijke behoefte op foortgelijke werken. Dit Regisis met onvergelijkeiijke naauwkeurigheid opgemaakt. De
Lezer oordeele: Onder B. vinden wij: Befluit bl.
270 (de laatite bladzijde) , en onder I. Inleiding , bl. I.
Denkelijk om te voorkomen, dat de Lezer niet te lang
in het midden van het bock naar deze Rubrieken zoeken
zoude. \Vaarlijk eene delicate attentie
Proeve O'er de Zelfgandigheld en Onafhankelijkheid der Regterlijke Illagt, door Mr. ki. VAN SONSBEEC K.
(Vervolg en flot.)

E n hiermede

dan ook genoeg over de algemeene beginfe-
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len! Dat wij thans overgaan tot het tweede Hoofdfluk:

Over de Zelfflandigkeid en Onafhankelijkheld der Regterlijke
Magt in Frankrijk federt de Omwenteling.
Eerst handelt de Schrijver, tot inleiding, over het oude
Frankrijk , ontwikkelc daarna de grondbeginfelen der Omwenteling , waarbij onder anderen het regt tot feitelijken wederRand werd vastgefteld en geregeld , de verantwoordelijkheid
der Ambtenaren ingevoerd , de fcheiding der Magten bewerk.
ftelligd, en alzoo de Regtsmagt zelfflandig en onafhankelijk
gemaakt. De Conful BONAPARTE begon in het jaar VIII
de grondflagen der vrijheid te ondermijnen. De Administrative Jurisdictie ontflond , en de Regterlijke Magt hield op
geheel zelfftandlg re zijn. Heilzaam was incusfchen de daarftelling van den Behoedenden Senaat volgens de Conflitutie
van het jaar VIII; welke Senaat bijzonder belast was om de
Staatswetten te handhaven , en de daarmede ftrijdige handelingen van het Wergevend Ligchaam en van het Gouvernemem te vernietigen , zoodat de newel van grondwettigheid
gedrukt werd op alle daden van het Befluur, waartegen bij
den Behoedenden Senaat, binnen den bepaalden tijd, geene
aanklagte gefchied was. Dit maakte het den Regter gemak.
kelijk , alzoo hij alle ftilzwijgend goedgekeurde Wecten en
Decreten moest houden te zijn van verbindende kracht.
Deze Behoedende Senaat beftaat tegenwoordig in Frankrijk
pier, en derhalve heeft de Regrer wear telkens te onderzoeken, welke Ordonnantian des Konings conftitutioneel zijn ,
welke niet, zoodra dezelve in eene bijzondere zaak zouden
moeten worden toegepast , gelijk dan ook bij een aantal Arresten gefchied is. Doch in Frankrijk maakt men onderfcheid tusfehen algemeene en bijzondere belluiten, en de burgerlijke Regtbanken rekenen zich onbevoegd, om over de
wettigheid van cenige fpeciale administrative daad , befluit of
decifie te oordeelen. De Ileer ENGELVIN (bij SIREY,
Recueil, D. XIX, St. 2 . bi. 159.) geeft tot reden , dat, wanneer bij een Administratief Befluit een Individneel gefchil
benist is , zulks is te befchouwen als een vonnis en niet als
eene wet , en dat dus de gewone Regter zich frier geene
meerderheid over zijnen gelijken , den Administrativen Regter, kan aanmatigen. Maar hoe! indien Partijen ontkennen ,
dat de Administrative Regter in den kring zijner bevoegdheden is werkzaam geweest? Dan moet de gewone Regter,
naar het gevoelen van den I-leer v A N SONSBEECK, be.
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flisfen , daar deze bevoegd is, om over de toepasfing der
Wetten en de wettigheid der Beiluiten enz. in alle bijzondere
gevallen to oordeelen. Ook de Heeren BA v o u x, i s A mBERT, DUPIN, MERLIN,TOULLIER, zelfs ENGELVIN,
voorts ODILLON-BARROT,CARNOT, DE CORMNIN en

anderen , zijn het alien eens , dat alle maatregelen , die flrijdig
zijn met de Wet , nietig zijn nit hunnen aard, en er dus bij
vonnis des Regters geen gevolg aan kan worden gegeven.
De Regter intusfchen verzet zich Dimmer tegen het Uitvoerend Bewind ; hij onderfleunt het alleenlijk niet , wanneer het
zijne hulp inroept , tot ter uitvoer legging van onwettige
verordening.en.
Daatna geeft de Schrijver gefchiedkundig verflag van het
ellendig ConflictenfleIfel, en NAPOLEON ' S nog verderfelijker garantie conflitutionnelle geheel ten voordeele der Amb tenaren , die niet konden vervolgd worden, zelfs wegens misdaad in hunne qualiteit , dan op verlof van den
Staatsraad , die veelal eenvoudig verklaarde , qu'il n'y avait
pas de motifs fuffilants pour accorder l'autorifation; waarom
dan ook die garantie conflitutionnelle door den Prefect, naderhand Staatsraad, MOCNIER, genoemd werd un brevet
d'impunite. Tot heden toe bellaat nog in Frankrijk , hoewel
eenigzins gewijzigd , zoo wel het Conflictenfielfel; als de
zoogenaamde garantie conflitutionnelle , fchoon de Grondwet
van het jaar VIII door het Charter vervangen is. De Administrative Jurisdictie is niet anders dan een onttrekken der
Partijen aan hunnen natuurlijken Regter. Art. 5 7, 58 en
62 van het Charter luiden echter als volgt : Toute justice

étnane du Roi , elle f'adrninistre en Jon nom par des juges
qu'il notnme et qu'il inflitue. Let juges nommes par le Roi
font inamovibles, et nil ne peut titre distrait de fes juges
naturels.
In het derde Hoofdtluk , het welk het tweede of laatfle
Stuk van het aangekondigde werk uitmaakt, handelt de Schrijver over de Zelfflandigheid en OnapankelObeid der Regterlifke Magt ingevolge het Nederlandsch Saatsregt.
Na in de inleiding lets over ons voormalig Gemeenebest
to hebben gezegd , merkt de Selnijver aan , dat de Grondwet van :814 almede een wezenlijk verdrag was tusfchen
den Souvereinen Vorst en het Volk, zoo ook de Grondwet
van 1815 tusfchen den Koning en het Volk , en trekt daarnit dit gevolg ,, De Koning en de verdere geconiiitueerde
0
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Magten in een Staat ontleenen , hetzij onmiddellijk , hetzij
rciddellijk, hunne magt nit de Grondwet ; zij bezicten geene
magt, dan die aan dezelve bij de Grondwet , of ingevolge
de Grondwet , is opgedragen; krac l itens de Grondwet is het
Nederlandfche Volk tot gehoorzaamheid verpligt, maar ook
met de Grondwet houdt alle magt op; alle magtsoefeningb
die niet van de Grondwet uitgaat, is onwettig, en alle ver.
pligting tot gehoorzaamheid neemt insgelijks met de Grand.
wet een einde." Hierop grondc de Schrijver het refit tot
feitelijken wederftand aan de onwettige bevelen van elke
autoriteit. Voor zoo ver zijn eigen gevoelen omtrent den
feitelijken cvederfland betreft, beroept zich Recenfent op
de regels, die hij bij de beoordeeling van het eerfle Hoofdfluk heeft voorgefteld. Omtrent de verantwoordelijkheid der
Ministers, erkent de Schrijver die, even als van alle andere
Ambtenaren, burgerlijk, voor toegebragte fchade, crimineel
of correctioneel, voor misdaden en wanbedrijven in de nitoe.
fening hunner bediening, ook dan , wanneer zij gehandeld
hebben op ultdrukkelijken laat des Konings. Alle verdere of
zoogenaamde ftaatkundige verantwoordelijkheid der Ministers
voor zoodanige daden van het Befluur, die wel door den
Koning binnen de grenzen zijner bevoegdheid worden verrigt, mar ,desniettemin voor de eer en het welzijn des Lands
nadeelig zijn , beftaat geenszins uit krachte der Grondwet;
en Recenfent is bet eens met den Schrijver, dat daaraan
niet veel verloren is , mits de Ministers flechts begrijpen,
dat hij, die eene volgens de wetten ftrafbare daad verrigt
op last van den -Koning, desniettegenflaande ftraffchuldig
wordt , vermits de Koning wel zelf heilig en onfchendbaar
is , doch geenszins de magt bezit, om iemand eene misdaad
te bevelen.
Voorts ontwikkelt de Schrijver de gronden , waarop hij gelooft, dat de drie Staatsmagten nevens elkander in ons Rijk
beftaan, zonder van eene hoogere magt, b b. zekere regelende magt des Konings, waarvan geen woord in de Grondwet
ftaat, afhankelijk te zijn. Recenfent houdt zich aan hetgeen
hij te voren gezegd heeft. Wij zijn bet eens met den Schrijver, dat de Koning geene meerdere magt bezit , dan Hoogstdenzelven bij de Grondwet is opgedragen ; maar het beftaan
van drie gelijke Magten ontkennen wij. De wetgevende Magt,
die uitgeoefend wordt door den Koning en de Algemeene Stab
ten te zamen , is de Hoogfte Magt. In geval van botfing
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tusfchen den Koning en de Algemeene Staten , is de partij.
fchap onvermijdelijk , en ieder moge dan kiezen. Geen
twijfel, of de Natie , althans bet beste deel er van , zou de
partij des Konings hebben gekozen , indien de Algemeene
Staten de voorbiigaande wet tot beftrijding der ftaatsbehoeften
hadden verworpen. Bavendien: Geen herliel van grieven ,
geene filkidiEn! zegt men. Doch voor wien zijn die fubfi(Hen ? Voor den Koning en zijne Ministers alleen ? of wet
voor het Vaderland? — In het eerfle geval begrijpt Recen.
fent, waarom de Vertegenwoordigers , zoo zij meenen reden
van misnoegen te hebben, bet Budget weigeren. Doch dit
is zoo niet. Indicn de Koning , na de weigering van het
Budget, eenvoudig niets doet , dan is Hij noch zijne Ministers, welke door den Koning, die rijk genoeg is , gemakkelijk
kunnen worden onderhouden , maar de Natie is in ongelegenheid. De niet bezoldigde Krijgslieden than aan het =ken
en plunderen , de Ambtenaren leggen hunne posten ceder,
de fchuldeifchers van den Staat ontvangen geene renten, er
ontftaat een nationaal bankroet enz. Doet de Koning daar.
entegen lets, laat Hij belastingen heffen op den vorigen voet,
tot dat het nieuwe Budget eindelijk act zijn aangenomen ,
dan bereikt de weigering der Vertegenwoordigers haar doel
nog minder. In beide gevallen, al waren de grieven wezen.
lijk , (want wij fpreken hier bij wijze van onderftelling) is
de weigering ten hoogfie in feet , om alles in de war te
brengen, maar nimmer om het .beflaande kwaad te herflellen.
Doch , wat is dan de beste waarborg voor de vrijheid des
Volks? — De Onafhankelijkheid en Zelfilandigheid der Regterlijke Magt met betrekking tot het Uitvocrend Beivind; wel
te veritaan, zoo het laatfle zich onthoudt can daden van
geweld , en daartegen helpt geene Confticutie ter wereld.
De Schrijver toont aan , hoe zelfflandig en onafhankelijk de
Regtsmagt in Nederland vdlgens de Grondwet is; hoe de
Raden en Regrers trouw aan de Grondwet zweren enz.;
wederlegt den Minister van Justitie , die , bij zijne Rede •
voering in de tweede Kamer der Staten-Generaal van den so
April 1827, te vinden in de Staatscourant van 2t April
1827, beweerd heeft, dat het ftelfel van Magtsvolheid bij
den Koning in onze Grondwet is aangenomen, en het ftelfel
der onderlinge gelijitheid van de drie Staatsmagten , de Wetgevende, Uitvoerende en Regterlijke Magt, verworpen is; be.
roepende de Minister zich, tot aanprijzing van dat flelfel der
O
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volheid van magt bij den Koning, op bet gevoelen van
BENJAMIN CONSTANT. Nog erger maakten het de Nederlandfche Gedachten, No. 2, waar de Staten-Generaal befchouwd worden als Raadgevers en Medewerkers, die den
Koning in de vrije uitoefening van het Hoogfle Gezag niet
vermogen te hinderen. (Zie het aangekondigde werk , Hde
Stuk , bl. 31.) Recenfent verheugt zich , dat de Heer VAN
SONSBEECK deze verderfelijke wangevoelens beflreden heeft:
want of men de drie Staatsmagten gelijk in rang reitent, dan
of men de Wetgevende Magt als de Hoogae befchouwt , dit
is verfchil in theorie ; een verfchil , hetwelk de geachte
Schrijver welligt zou willen toegeven: maar het is inconflitutioneel, bij den Koning eene magi te onderilellen , die hij
niet van de Grondwet ontleent, en volftrekt onverdrageijk ,
de Vertegenwoordigers flechts als Raadslieden aan te merken ; dit maakt geheel de Grondwet krachteloos , en vernietigt alle flaatkundige vrijheid.
Vervolgens befirijdt VAN SONSBEECK het gevoelen van
FRET S , die flechts twee gelijke Magten erkent, de Wetge.
vende en de Uitvoerende , Welke Inatfle hij fplitst in eigen_
lijk uitvoerende en enkel regtfprekende. Het gevaarliike van
dit flelfel meent Recenfent te ontdekken in de gelijkfielling
der Uitvoerende, met de Wetgevende Magt , die dan alleen
door den beugel kan , wanneer men de Regterlijke Magt
als derde en gelijke Magt afzondertilic aanneemt. Wij beroepen ons op hetgeen bier voren ten voordeele der Wetgevende als Hoogfle iVlagt is aangevoerd , en van alle andere
Magren als Dienaresfen van deze Hoogfle. Men ban die
ondergefchikte Magren noemen en verdeeten naar willekeur,
zoo de Regter maar altijd vrij blijft in de toepasfing der
wet, en door geene daden van het Uitvoerend Bewind , of
hoe 'men het noemen mag , in de uitoefening zijner bediening wordt gehinderd. De Regtfpraak in naam des Konings (bl. 42 tot 48) verwekt den Schrijver eenige moeite ,
even als aan LANjuiNAis en BERENGER in FrankrijE.
Recenfent gelooft, de zwarigheid , bij de beoordeeling van
het eerfte Hoofdftuk, te hebben opgelost , en beroept zich
op hetgeen aldaar tot opheldering gezegd is.
Verder wordt aangewezen , hoe de Regtsmagt oordeelt
over hare eigene bevoegdbeid , en de Heer FRETS worth
wederlegd, als hij beweert , dac de Regtsmagt niets kan
doen tot bewaring der flaatkundige vrijheid. Voorts bewijst
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onze Schrijver, dat er volgens de Grondwet geene afzonderIijke Administrative Jurisdictie denkbaar is : want indien er
al Administrative Regtbanken afzonderlijk mogten worden
opgerigt, even als er afzonderlijke Regtbanken van Koop.
handel zijn, zoo zouden deze, even als gene, ondergefchikt
zijn aan den Hoogen Raad , welke de eenheid en zelfflandigheid zoo wet, als de onafhankelijkheid der Regterlijke
Magc waarborgt. Tegen fommige Befluiten des Konings in
het fink van Weg. en Polderzaken worden gegronde bezwaren ingebragt. En daar de Schrijver alzoo meent de Zelfflandigheid der Regterlijke Magt te hebben afgehandeld ,
gaat hij daarop over tot de befchouwing barer Onafhankelijkheid. •BI. 86 herinnert de Schrijver den Regteren hunnen
eed aan ,de Grondwet, en vermaant hen, dien ten gevolge
niet mede te werken tot de bandhaving van inconftitutionele
Befluiten, welke bij ons door geene flilzwijgende goedkeuring van een' Behoedenden Senaat worden gewettigd: en te
meer zijn de Regters tot nakoming der Grond wet verpligt ,
daar de Staten-Generaai het regt niet hebben , om de Ministers wegens flaatkundige misftappen in ftaat van befchuldi.
ging te ilellen, bl. 88 en 89. Dit wordt nog nader aangebonden op grond van Art. 2 der Wet op de Regterlijke Organifatie, en door het gezag zoo van de Franfche, als vooral van de Nederlandfche Jurisprudentie, aismede door het
gezag van Regtsgeleerden als ISAMBERT, DUPIN, MERLIN, CARNOT, DE CORMANIN, BAVOUK, TOULLIER,

als ook MONTESQUIEU, PIGEAUD, FEUERBACH, ANCILLON, LOSS, VON ARETIN, MEIJER, VAN HALL,
SASSEN, BACKER en z. De tegenbedenlcingen worden
gelukkig opgelcst, onder anderen oolt die ontieend wordt
nit het Reg: van Petitie, hetwelk de Regtbanken van Luik
en Zwolle tot het flaan van zonderlinge vonnisfen verleid
heeft , even alsof het regt om to petitioneren alle andere regten vernietigde.
Bl. 131 verheft zich de Schrijver tegen het opwerpen van
Conflicten , en befchouwt Zijner Majesteits Befluit van 5
October 1822 als een wederopbouw van het Franfche Conflictenilelfel. De Heer Mr. BACKER heeft aan dat Befluit
een' grondwettigen zin trachten te geven ; dock onze vrijmoedige , fchoon nergens al te vrijmoedige Schrijver zec de
zaak geheel anders uiteen, Over dat Bank wordt gehandeld tot op bl. art. Er wordt vervolgens aangecoond, hoe
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veel afkenring het gevonden heeft, inzonderheid bij de Vertegenwoordigers DONKER CHRT1HS, BARTHALiMY,
LECLERCQ, GERLACHE, DE BROUCKkRE en SER..
ROVS ; hoezeer tegen de Conflicten over het algemeen ingenomen zijn de Heeren bCHOONEVELD, MF.JJER, 13 c.
x ER (fchoon hij dat Befluit tracht to verfchoonen), DEN
TEX, VAN HALL en de Graaf VAN HOGENDORP. Dit
Befluit wordt wijders voorgefteld ais noodzakelijk noch
doelmatig. Er wordt aangedrongen op verbetering der Administrative Wetgeving, wijziging der vroegere wetten naar
de nieuwe orde van zaken , daarftelling van overeenkomst
der Grondwet met de fecundaire wetten, en organifatie der
Regterlijke Magt. Andere middelen van voorziening worden
overwogen en getoetst. De Grondwet wordt aangewezen
als altijd v66r alles in het oog to houden. De noodzakelijkheid wordt beweerd, om zich tegen alle Magten gelijkelijk
to voorzien: en hierin is Recenfent bet volkomen eens met
den Schrijver. Want, aI is de Wetgevende Magt de Hoagfie , zij is daarom niet de eenige , en de andere Magten zijn
haar flechts ondergefchikt , voor zoo ver hare afzonderlijke
beftemming het medebrengt ; de Regterlijke b. v. alleen
daarin , dat zij geene wetten voorftelt, beoordeelt of verwerpt, maar flechts de beftaande wetten, welker kracht zij
eerbiedigt , onafhankelijk toepasc. Voorts beweert de Schrij.
ver to regt, dat de Zelfftandigheid en Onafhankelijkheid der
Regterlijke Magt in het belang des Konirgs zijn, en befluit
zijn werk met eene recapitulatie der hoofdzaken, en den
wensch, dat een ander een grondiger en meer zamenhangend
ftelfel bijbrenge. Recenfent gelooft niet, dat dit laatfte
fchielijk gebeuren zal. Ons Vaderland mag trotsch zijn op
her bezit van zulk een' liberalen Regtsgeleerde en Staatkundige , als de Heer Mr. H, VAN SONSBEECK. Hem volge
de hoogachting zijner tijdgenooten , en de dankbare herinnering van het nageflacht!

Philippine van Vlaanderen , of de Gevangenen der Louvre;
een Nederiandfehe gefehiedkundige Roman, door H. G. M OK E.
II Deelen. Te Rotterdam, J. L. C. Jacob. 183o. In
gr. 8vo. 489 Bl. f 4-4o.
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Roman, uit bet Fransch van den Heer m ORE te Brusfel,
zijn wij, blijkens bet voorberigt, aan den ileer Mr. P. G. F.
SPRENGER VAN Eva verfchuldigd, Dee woelzieken geest
der Vlamingen, waardoor zij zelfs, ee,st wegens eenige ,
grieven tegen
grootendeels in hunne verbeeiding beflaande
hunnen volklievenden Graaf G , en naderhand wegens
twisten tusfchen het gilde der lakenwevers en dat der flagters te Brugge, bun vaderiand aan de Fraufchen in handen
fpeelden , om het ftraks daarna hun met geweld xveder CC
oncrukken; dezen geest, in onze dagen nog geenszins nitgeflorven, vindt men bier met historifche waarheid gefchilderd. Tevens moet men zekere ridderlijke edelinoedigheid,
en eene wel eons blinde , maar echter altijd vurige vader.
landsliefde, in de flamingo') VAN DIEN T1JD , (de laattle helft
der ride en het begin der 14.de eeuw) onwillekeurig bewon.
deren. Maar, behalve het verilandig en dapper opperhoofd
der Brugfche lakenwevers PIETER DE /CONING, en den
weer roekeloos dapperen aanvoerder der Brugfche flagters
JAN BREYDEL, onderfcheiden zich op eene gunifige wijze
de edele Graaf G UY en zijne brave zonen, de driftige R 013,
BERT en de fchrandere w IL LEM; vooral echter zijne verhevene en teergevoelige dochter PHILIPPINE, de heldin
der gefchiedenis, en haar minnaar, de grootmoedige GUIDON DE MALEGREVE, die eindelijk zamen nog trouwen.
Tegen dezen ftaan over de ruwe BARFLEUR, de meer
zwakke dan boosaardige PHILIPS DE SCHOONE, Koning
van Frankrilk , zijne wraakgierige gemalin JEANNE VAN
NAVARRE, en GUIDON ' S jaloerfche medeminnaar w I
EM V AN G ueitt , om van andere min opmerkenswaardige
perfonen, waarvan echter J A N VAN RENESSL wel mag
genoemd worden, te zwijgen. De Schrijver beeft zeer ge.
lukkig in de manier van WALTER SCOT T gewerkt ; hij
volgt hem ook in het breedvoerig en, in die tafereelen van
den ouden tijd , niet onleerzaam befchrijven der kostumen
en ftoffering. De Corrector had wel wat feberper mogen
toezien. De vertaling is doorgaans gelukkig. Wij wenfchen
dit werk vele lezers en koopers, ook omdat het voor de
gerchiedenis van ons vaderland, waartoe weleer en nu nog
kort geleden Vlaanderen mede behoorde , niet onbelangrijk
is, en de waarheid het beste welkom is bij de meesten ,
wanneer zij zich met den dos der verdichting omfluijert en
verfraait.
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of de Opjland der Slaven van St. Domingo,
it, het jaar t79,. Door VICTOR ituoo. Naar bet
Fransch. Te Amflerdam , bij j. C. van Kesteren. t83o.
In gr. 8vo. 242 Bl. f 2 -4o.

BUG-1ARGAL,

D

e Heer VI c TOR H U GO, het hoofd der Romantifche
dichtfchool in Frankrijk , is ook niet zonder roem wegens
zijne prozafchriften bekend. Blijkens het voorberigt van de
hier aangekondigde vertaling, fchijnt hij thaws een uitgebreid
werk onder handen te hebben , hetwelk onder den ticel van
Verse/lingo; onder de Tent in het licht zou moeten verfchijnen. De Schrijver felt zich daarbij voor dat , gedurende
de oorlogen der omwenteling , verfcheidene Franfche Officie
ren onder elkander overeenkwamen , om , ieder op zijne
beurt , iets van zijne lotgevallen te verhalen, ten einde
daardoor de Lange nachten onder de veldtent op te korten.
Als proeve van dat uitgebreide werk leverde de Schrijver
voorloopig dezen BUG-JARGAL eene vercelling van Kapitein LEOP OLD D' AUVERNEY, die voorgefteld words
als aan den ondergang der blanken op Sint Domingo ontfnapt
te zijn, en in het verhaal zijner laacfce lotgevallen op dat
eiland (waarin de Niger B U G JAR GAL zulk eene edele en
belangrijke, hoewel treurig afloopende , rol fpeelt) sevens
een naar waarheid gefchilderd tafereel geeft van den opftand
der haven op St. Domingo. Wij zeggen , een naar waarheid
gefchilderd tafereel van dien opftand: want de Schrijver,
tett einde zijnen gefchiedkundigen Roman met die van
WALTER SCOTT te kunnen doen wedijverens heat zich
bediend van de bouwftoffen, hem door ooggetuigen der
fchriktooneelen op St. Domingo geleverd.
De voornaamfte perfonen zijn bier B u ARGAL, opperhoofd der Negers van Illorne Rouge, de held van het verhaal. Hij was geboren Kroonprins van Kakongo in Afrika.
Nadat zijn vader , de Koning, 0 GE genaamd , met deszelfs
gezin, waaronder ook B U G.J A ItG A L, listig aan boord van
een' flavenhandelaaar was gelokt, werden zij alien op St.
Domingo verkocht en van elkander gefcheiden. Nadat o G E
door de blanken , wegens wederfpannigheid , op het rad was
gezet , werd alzoo BUG-JAR.GAL, die , onder den naam
van PIERROT, een flaaf van den oom van Kapitein D'A uVERNEY was, de wettige Koning van Kakongo. Hij was
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een man van verhevene gevoelens; en , fchoon hij , met a1
het y our eens 4frikaans, m A RI A , dochter van zijnen meester,, en verloofde , naderhand echtgenoote van L. D ' A U.
YE RN E y , beminde , olferde hij die liefde als op voor zijnen vriend ALIN/ ERNEY, die hem driemaal het leven gered had , en behandelde MARIA met de uiterfle kieschheid ,
toen deze , tijdens den optiand , geheel in zijne magi was
gevallen.
Tegen dien grootmoedigen en tevens fchoonen Neger contrasteert de zwarte dwerg HAnkruk A II , weleer de nar van
den oom van t. WALT VERNEY, naderhand priester , in
welke hoedanigheid hij de mis bediende , en te gelijk toovenaar,, waarzegger,, geneesheer en wondheeler was bij de
horden van Bin s s ou, opperhoofd der Mulatten. H
BRA 11, HABRIBAH of HA BIBRA II (want zijn naam
wordt nu eens zoo, dan weder anders gefpeld) heeft wel
jets van het bekende DICKJE, ill het Kasteel van Kenilworth ,
door w. SCOTT, Maar onze 4frikaanfi•he dwerg is veel
boosaardiger. D I c K jE werd alleen door nieuwsgierigheid
en fchertfende kwelzucht , H A B R IBRAH wordt door lang.
verkropte wraakzucht gedreven.
Minder affchuwelijk , maar toch afgrijfelijk , is de dwingeland BIAssou, bet reeds genoemde opperhoofd der opgeflane Mulatten. List, heerschzucht , wraakgierigheid en
wreedheid van inborst paarde hij met eene zekere mate van
kunde, beleid en welbefpraaktheid, waardoor hij onbepaalden invloed op zijne onderhoorigen verwierf en behield.
De verhaler,, LEOPOLD D' AUVERNEY, was door al
zijne rampen fomber en ongezellig geworden : want zijne
jonge gade MARIA, die hem teeder bemimde , (en dit is bijna alles , wat ons van haar karakter bekend is) en zijnen
vriend B U G-J ARG AL had hij beiden op eene bejammerens.
waardige wijze na elkander verloren. Anders was hij oor.
fpronkelijk levendig en driftig van aard , teeder, getrouw en
ijverzuchtig in de liefde , wel eens te fchielijk wantrouwend
in de vriendfchop , vol overdreven gevoel van eer,, en altijd
een dapper held en man van karakter. Tegen den fomber
gewordenen &All y ERNE'S' contrasteert zijn vriend, de naive
Serjant THAD, die , als hij wat vertelde , gedurig gevaar
liep van uit te weiden want ook hij fprak nu en dan tot
aanvulling van het verhaal , dat buitendien door de Officieren in de tent wel eens werd afgebroken. Zeer belangrijk is
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ook nog een wezen , dat even min tot de blanken , als tot
de Negers of de Mulatten behoort: het is R ASK, de hond
weleer van BUG-JAR GAL, daarna van
D'AUVERNEY.
Ales wel I zeggen de Lezers van ons Tijdfchrift ; doch
het hier geleverde prikkeit wel de nieuwsgierigheid , maar
bevredigc haar niet. Wij erkennen het, en belijden tevens
opzettelijk zoo to haudelen, ten einde den lees- en kooplust op to wekken: want de did, aan het lezen van zulk
een' Roman befleed, is niet verloren.
Bl. 176 zegt BIAS sou tot BUG-JARGA L:
2.) Alteza , dat men wezenlijk over menfchen het bevel kan
voeren , die alleen opgeflaan zijn om niet te gehoorza
De thans reeds afgedankce DE POTTER zou dit
„ men
ook wel van de Belgen mogen zeggen. Vive DE POTTER!
was de vereenigingskreet in Augustus 1830 ; vive P OTTER! wordt door de opflandelingen zelven als een oproerkreet befchouwd in December van hetzelfde jaar.
Jammer is het , dat bl. 29 de oorfpronkelijke woorden van
het Spaanfche Porque me huyes, MARIA! zijn weggelaten : anders is de vertaling, eenige drukfeilen daargelaten,
goed en vloeijend. Twee zinflorende onachtzaamheden heeft
Recenfent echoer opgemerkt. BI. 24 that er, dat at n a t A
zejn ' naam , welke telkens herhaaid werd , alleen uit zeker
haar toegewijd en toegezongen lied verilaan had. De zamenhang bewijst, dat zij alleen haar' eigenen naam verflaan
had. Elle n'avait entendu que SON nom. Dit kan zoo wel
zijne n als harem naam beteekenen , dewijl de Franfche taal
het voorregt der onze mist , welke alle dubbelzinnigheid,
door het onderfcheiden gebruik der bezittelijke voornaamwoorden zijn en haar , wegneemt. Maar juist daarom moet
men zoo voorzigtig zijn bij de vertaling van het Franfche
fon en fa, omdat eene verkeerde vertolking , in plaats der
Franfche dubbelzinnigheid een' geheel valfchen zin aan de
hand geeft. B!. 133 vinden wij, dat JACQUES ELLIN 44
moeder van B IA S sou, omdat zij zoo gek (dus van weinig
waardej was, voor 32 ponden en 6 Univers verkocht had.
De Fratifehen rekenden nooit blj ponden, waarbij dan ook
fchellingen en geene fiuivers behooren. Zeker flaat er bij
VICTOR nuoo: pour trentedeux LIVRES et fix SOLE of
sous ; en hiervoor moest ecm oudig than: voor 32 livres et
6 [Franfche] ftuivers (d. 1. voor 32 francs 3o centimes).
Une &re beceekent wel eco pond; maar ail is of in gewigt
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of met bijvoeging van de gros, of flerling , naar dat bet zijn
moot. Wanneer er van Fran/Cite geldswaarde gefproken
words, dan last men livre liefst onvertaald.
Gaarne zouden wij een uittrekfel piaatfen; doch , daar het
werk reeds gunflig is aangeltondigd , en het uittrekfel , zou
bet iets beteekenen, te veel ruimte zou beflaan, bepalen wij
ons bij bet verkorten der volgende anecdote: BIAssou
wilde zeker iemand , die om eene Officiersplaats verzocht,
niet bevorderen.
Hij vroeg den follicitant, of hij Latijn
Wat !
verflond. Deze geraakte in verlegenheid.
, ling ," riep BIA ssou, „ gij wilt Officier worden en kent
mompelde begeen Latijn !"
„ Maar, Generaal ,"..
„ veude de verlegen Neger. — „ Zwijg !” hernam BIA s„ sou , die nog driftiger fcheen te worden „ Ik moest u
„ voor uw inoeven [op eenige moorden en brandifichtingen]
„ terllond voor den kop lawn fchieten. Begrijp eens , RI.
„ GAUD , nog al een knappe Officier , die niet cans Latijn
• verfiaat. Wel nut fnuever, daar gij niet weet, wat er
„ op dat vaandel gefchreven ftaat, zal ik het u uitleggen:
„ IN EXITU, ieder foldaat ,isk A e t,, die geen Latijn ver, ftaat , on Anov vr 0 , kart niet tot Officier benoemd wor„ den. Is het niet zoo , mijuheer de Kapellaan ?” De klei, ne Obi [of Toovenaar , HABRIB RAH] knikte toeitent,
• mend met bet boofd.” Zoo wist zich BIAssou, volgens den Roman, door zijne tegenwoordigheid van geest te
redden, Volgens eerie Loot, heeft TOUSSAINT L'OUVER.TURE zich later inderdaad van darzelfde middel met het
eigen goed gevolg bediend. Er ligt dos, ook in doze anecdote , eene ware gebeurtenis uit de gefchiedenis van deity
opftand der flaven van St. Domingo ten grondflag.

De Mumie van Rotterdam. Een gefchiedkundig romantisch
Tafereel uit den tijd der Spaanfc/ze beroerten in de Nederlanden. Door GEORG Dö RING, 11 Deekn. tilt het
Hoogduitsch. Te ./Inzflerdam , by J. C. van Kesteren. 183o.
In gr. 8vo. if 8 3 Bl. f 4 -4o.
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choenmaker , houd u bij awe leest, zegt het oude bekende
fpreekwoord; en had de Schrijver van het tegenwoordige
werk aan wien wij anders het talent niet outzegge q , om
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zaken , die hij voorfIellen wil , onderhoudend en zelfs koddig
te behandelen , dic fpreekwoord voor oogen gehouden dan
had hij zich voorzeker niet gewaagd aan bet vervaardigen
van een gefchiedkundig tafereel van een yolk, aangaande
welks gefcbiedenis , karakter, zeden , denk- en leefwijze , ja
zelfs aangaande den aardrijkskundigen toefland van wars vaderland hij hier wont zoo geneel onkundig re zijn , als wij zuiks
nooit in die mace bij eenig ander Schrijver ontdek ten. Daardoor is dan ook dic verhaal , of tafereel , niets anders , dan
eene opeenflapeling van onwaarfchijniijitheden , de eene al
belagchelijker en ongerijmder dan de andere. De Lezer
oordeele zelf I
ToaxAs VAN VLIETEN, nit de Oostindien teruggekeerd ,
weigert aan CORNELIS VAN DAALEN, Won van een
Rotterdamsch koopman , zijne eenige dochter c LELIA, omdat de jongman flechts vijfmaal honderdduizend dukaren mede
ten huwelijk kan 'brengen ; terwijl hij zelf voornemens is,
aan zijne dochter zevenmaal honderdduizend ftuks dito , ten
uitzet , mede te geven , en hij er op that , dat beider huwelijksuitzet gelijk zal zijn. Intusfchen, de jonge lieden
beminnen elkander ; en CORNELIS weet zijne beminde in
den waan re brengen , dat haar vader, offchoon uirwendig
orthodox- gereformeerd , een heimelijke papist, en voornemens is, haar in Braband in een klooster op re fluiten.
Daardoor haalt hij haar over, om met hem het hazepad te
kiezen. Zij begeven zich aan boord van een fchip , dat
naar Antwerpen beftemd is , om van daar naar eene tante,
Welke bij Maastricht woont , re verrrcIrken. Maar die togt
is een tegenhanger der reize van BONTEROE! In het begin was , wen is waar , de wind zoo goed , dat men van
Rotterdam naar Dordrecht bet gewone voorfpan van paar.
den , die men , volgens den Schrijver , N. B. in dat vaarwater gebruikt , kon misfen. Later fchijnt men die evenwel
voorgefpannen te hebben , tot dat men , en dic alles eer men
Dordrecht bereikte , in een meer kwam , in welks middelpunt
men , als in de opene zee , geene kusten meer oncwaart.
Daar werden de paarden , dic fpreekt van zelf, afgefpannen.
Te Dord , echter, was het niet pluis; want , bij den wen
plaats hebbenden oorlog der Nederlanders tegen Frankrilk en
Spanje, werd de haven van die flad , in dien tijd, door de
vijandelijke kapers onveiiig gemaakt. De fchipper hield daarom ver van den Dordfchen oever af. Maar men kwam van
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den regen in den drop. Want tusfchen de duizend eilanden , die de Biesbosch bevat, lag een Spaanfche kaper verfcholen , die , als een roofvogel op zijne prooi, op het Hollandfche koopvaardijfchip toefchiet. Na eerie hevige kanonnade
van wederzijden, does een waagfluk van c oRNEL Is den
Spanjaard in de lucht vliegen. Nu hebben de beide minnenden hunne bekomst van het reizen te water. Aan de Willentflad happen zij aan wal, en zetten van daar over land
hunne reis naar Maastricht voort , maar verdwalen , en wor..
den van elkander gefcheiden in de onderaardfche gewelven
van den St. Pietersberg. CORNELIS vindt te Maastricht
het zeefchip weder, waarmede hij van Rotterdam vertrokken
was, en keert met hetzelve, zonder C LELIA, naar die clad
terug. Intusithen had zich, buiten hun weten, een ander
met de intrigue van het minnend paar bemoeid, namelijk de
Leidfche profesfor HA ZENBROEK , die aan den vader der
gefchaakre CLELIA beloofde, hem zijne dochter weder te
bezorgen, onder voorwaarde, dat deze, bij uiterften wil,
zijn zeer mager ligchaam , na zijnen dood , aan het Akadeinisch Mufeum zou legateren, van welk ligchaam H A ZE
BR oEK eene,mutnie in den Egyptifchetz trant wilde vervaardigen. C LEL IA Valt in den St. Pietersberg in handen van
twee ftudenten, door den profesfor op haar afgezonden; deze
geleiden haar naar Leiden , waar de profesfor. zoo hij meende , reeds het lijk van den ouden VAN vLIETEN, aan
eene ziekte fchijnbaar overleden , had overgebragt. Op het
oogenblik , dat hij hem met het ontleedmes den buik wil
openfnijden , ontwavkt de fchijndoode, koair CLELIA ook
ter zelfde plaatfe aan , een oogenblik daarna ook haar minnaar C o R NE L I S. De mumia-profesfor fierfc aan eene be.
roerte, en het huwelijk tusfchen de gelieven wordc geflocen.
Wij hebben ons met het zotte verhaal reeds !anger bezig
gehouden , dan het verdient. Evenwel nog een enkel flaaltje:
„ jufvrouw JANSEIV rookte haar pijpje met de gefchiktheid
eener rookfte7, die deze edele kunst in al derzelver
„ heden weet te waarderen en te genieten. Vele vrouwen in Holland gewennen zich zoo aan haar pijpje, dat
zij er dikwijls veel liner van houden, dan van haar zoo
" zeer geliefkoosd kopje thee." —
Zulke zaken ," zegt de
fmaakvolle Vertaler,
te hooren of te lezen, is voor een'
Nederlander,, wiens gevoel niet kwalijk geplaatst is, nog
„ immer eene ftreelende gewaarwording." Wij gunnen een
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ieder hetgeen hem finaakt , zoo ook den Vertaler het boek ,
„ het onthaal op warme thee , met hoterhammen met gerookten zalm , en ieder gast een kwispedoortje voor zich,"
en, zoo hij nog ongehuwd is, eene tabalirookende maagd tot
echtgenoote.

Nachtgedachten van EDUARD YOUNG, uit het Engelsch, met
/lanteekeningen, door J, LUBLINK, den jongen. Derde
Druk. Op nieuw overgezien. Ifle Deel. Met Platen. Te
dmilerdam, bij A. B. Saakes. 183o. In kl. 8vo. LXXXV
en :54. Bl. Bii Inteek. f I - So.
Perzameling der Werken van A. F o K K E, s I M o NS z. Ifle
tot Illde Deel. Te 21mflerdam , bij J. C. van Kesteren.
1 830. In 8vo. 756 81. Bj Inteek. f 3 - 6o.
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OUNG en FORKE bijeengevoegd ! Welk eene overeenkomst beilaat er toch wel tusfehen deze beiden? — Geene
andere , Lezer ! dan dat beider werken thans op nieuw worden nitgegeven ; dat beiden zich berocmd gemaakt hebben ;
dat beiden drok gelezen werden ; dat beiden , elk in zijne
coon , groote Vernuften waren , en dat beiden niet meer
— Wij mogen deze zoo bekende werken flechts met
een kort Woord aankondigen. Nadat de achtingwaardige
LUBLINK de Nachtgedachten in proza getrouweq ijk had
overgebragt , ondernam de geachte SCHENK zulks in dichtrnaat. Belden belmaiden verdienden lof,, en men mag den arbeid
des eenen niet ten koste van lien des anderen verheffen: beide
vertalingen zijn , in hare foort , voortreffelijk. De behagelijker
vorm van SCHENK wordt weder opgewogen door het ;weer getrouwe des anderen, \Vie YOUNG inzonderheid als Dichter
wil leeren Itennen , neme de overbronging van s c HENK ter
and ; wie hem geheel ver!angt te bezitten , of liever,,
Wien het meer om den godvruchtigen en diepdelvenden
Z,:defehrij ver te doen is, fchaffe. zich die vzn L us LINK
aan. Deze nieuwe uitgave is, door eene bevoegde hand,
van verouderde woOrden gezuiverd naar de tegenwoordige fpelling veranderd , met dezelfde , niet zoo gemakkelijk
te verjeugdigen , plaatjes van VINKELES verfierd , met een
kort Levensberigt des onflerfelijken Dichters verrijkt , en
beveelt zich, door eene nette en zorgvuldige bewerking,
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Gelijk beide deze uitgaven met het Portret des Schrijvers
zijn verfierd, (dat van onzen FOKKE onderfcheidt zich door
frantic uitvoering en treffende gelijkenis) zoo geeft ons de
laatfte nog een facfimile , en is dezelve in elk opzigt met
zorg bewerkt. Een vertrouwd vriend van den zwaarmoedigen Comicus , (want als zoodanig hebben wij hem gekend) van zijnen pest en fmaak als doordrongen , nazi!,
naar luid des voorberigts, zulks op zich , en volbragt de
taak near eisch. Men belooft ons eene VOLLEDIGE Verzameling van 's mans werken. Deze drie Deelcjes bevatten reeds
de navolgende flukken: De verfcheidene Tijdperken des Menfchelijken Levens (in zes Redevoeringen). Socratisch-comiesch
Onderzoek naar den zetel des Karakters in den Mensch (in
drie Verhandelingen). Verhandeling over de Zelfkennis. Ver-

handeling over de algemeene Gelaatkunde der onderfeheidene
LeefiVden van den Mensch. Verzameling van eenige zinledige
Uitdrukkingen. Het toekomend .Thar 3000. — Wij verlangett
naar de voortzetting dezer verzameling. Leefde onze vaderlandfche fchertfende Wijsgeer nog, welk een oogst van
tragisch-komifche en komisch-tragifche gebeurtenisfen bood
hem de tijd van algemeene woeling en fpanning, dien wij
beleven, niet aan ! Hij ruste in vrede!
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Er

is misfchien geen gunftiger gelegenheid , om de wezenlijke itrekking van een dichteriijk vernuft gade te than ,
dan wanneer eene daad, waarmede de eer en het belang
van het ganfche yolk in verband ilaan, de algemeene aandacht bezig houdt. Dan toch is de indruk , waardoor het
gevoel opgewekc wordt, niet alleen het levendigst, maar
sevens ongemengd; dan is het alleen het voorwerp zelf,
waardoor de ziel vervuld wordt , en niec de zucht, om,
door aan hetzelve regt te doen wedervaren, ook voor zichzelven eenige onderfcheiding te verwerven. In 't kort, dan
ftort zich het kunstgevoel in voile reinheid zonder door
een' zweem van zelfzucht belemmerd te worden; en de
geest volgt , zonder zich door lets te laten aftrekken, den
weg, die hem eigen is.
Het zevental dichtfttikken , hetwelk voor ons ligc, bevestigt, zoo wij vertrouwen , dit ons gevoelen volkomen.
Allen toch hebben de onvergetelijke heldendaad van v A N
SPEYK ten onderwerp; alien zijn uit bewondering van
die daad voortgevloeid; alien ftemmen met de aandoeningen
der geheele natie overeen; alien onderfcheiden zich door
wezenlijke verdienften : en echter zou men in dezelve, wat,
afgefcheiden van het onderwerp , aard en leiding betreft,
vergeefs naar overeenkomst zoeken. Ben kort overzigt zal
ons hiervan tinder overtuigen.
Bij dat van den Heer LOOTS aanvangende, ontwaren wij
dadelijk het eigendommelijke van den grijzen en tevens
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vrijen Zanger, die, boven alle angsrvalligheid verheven,
zijn onderwerp , zoo als het zich het eerst aan hem voordoet, in zijn gevoel opneemt, zonder zich over de keus
van een oogpunt te bekommeren, en wiens geest, van de
herinnering van belangrijke voorvallen en omitandigheden vervuld, zich om de inkleeding niet behoeft te verpijnen. De
aanhef van het auk fchept, als 't ware, het eigenaardige
tooneel voor de roemruchtige eaad, die het onderwerp nitmaakt. Wij hebben dadelijk voor oogen dat land , door on.
begrijpelijke volharding nit de plasfen getild en in eeuwige
worfteling met ftormen en vloeden , en op dit eigenaardige
tooneel itelc ons de dichterlijke geest den Held met fikfche
trekken voor. Zich aan geene zorgelijke rangfchikking bekreunende, (tort de Zanger den ftroom zijner gedachten onbelemmerd nit, zoodat men dikwijls eer de weelde van ecn
jeugdig vernuft, dan de (chatting van een' met winter.
fneeuw overdekten geest zou vermoeden: dit echter willen
wij alleen op de bonding van het geheel toegepast hebben;
krachtige en breede trekken kondigen overigens den geoefenden meester bij opvolging aan; en wij achten het eene bijzondere verdienfle in den Heer LOOTS, dat zijne wijze
van uitdrukking zich boven den al te zeer verfijnden geest
van befchaving verheft, en hij ons dikwijls daardoor tot die
tijden terugvoert, waarin men, den vollen rijkdom onzer taal
aanwendende, minder acht Hoeg op de keuze der woorden ,
war de fierlijkheid betreft, dan op het eigenaardige gebruik ,
hetwelk men er van maken kan. Gaarne wenschter2 wij re
kunnen uitweiden in den lof van de waarachtige dichterlijke
fchoonheden, waarvan dit ftuk overvloeit; maar ons befick
dringt ons , den lezer daar zelve heen te wijzen.
Het (Ink van den Heer WARNSINCK (*) doet ons dadelijk een vernuft kennen, hetwelk zich nimmer aan de leiding
van een geoefend oordeel tracht te onttrekken, en geene
afhankeli)kheid kent, dan die van eene vaste overtuiging.
Om zijn gevoelen een' gewettigden, doch sevens onbelemmerden loop te kunnen geven , toetst hij hetzelve aan de
vroegere daden van den Held, voor Wien nu de eerfte regel:
„ waar lig die welbefluurde boot ?" reeds de belangftelling
opwekt; terwijl wij door den aanhef verder voorbereid worden , om de waarde van bet offer , dat de jeugdige Zeeheld
(t) Dat wii andermaai op dit dieltfluit tetumitodien, vinde zijne verfc'dooRedact.
ning in de inleiding dezer zaamgevatte belchouvring.
BOEKBESCII. 1831. NO. 5.
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nan de eere des vaderlands gebragt heeft, in al deszelfs
grootheid te befeffen; en nu wordt .de hoofddaad , met le..
vendigheid gefchilderd, het middelpunt , waarop de aandacht
gevestigd en waardoor ons gevoel getroffen wordt. Het
dichterlijk gevoel voert ons in deszelfs verrukking mede , en
onze belangftelling klimt ten top voor een vaderland, dat
met zulke daden en gevoelens onverwinnelijk mag heeten.
De lierzang van den Heer WESTERMAN toont , zoo in
geest als vorm, den man, die gewoon is zich voor eene
groote menigte te doen hooren. Zonder zich door eene
angstvallige zorg, om de daad zelve met naauwkeurigheid
voor te ftellen , te laten binden, ftort het gevoel, van eene
onbekrompene deelneming bewust, zich onbelemmerd uit.
Ilet verlangen , om de algemeene bewondering op te wek.
ken, ftraalt hier minder door, dan de behoefte , om, door
in dezelve te deelen , den boezem lucht te geven. — Het
verwonderde ons, dat de Heer WESTERMAN dit ftuk ook
niet op ons •nationaal tooneel heeft uitgefproken. Wij herinneren ons altoos nog met genoegen, welk eene uitwerking
foortgelijke itukken, op de hem eigene krachtige wijze voorgedragen, hadden,
Zeer gelukkig is, onzes inziens, het ftandpunt, waarop
de Heer x AA KM AN zich geplaatst been, om de heldendaad
van v AN s PE YK te huldigen. De liefde tot het vaderland
heeft, als 't ware, eene naauwere betrekking gezocht in de
geboorteftad van den Held. Amfterdam heeft het diepst de
vernedering gevoeld , welke eenmaal onze vlag onderging,
door voor eene vreemde te moeten zinken. Amfterdam omvangt de grafplaats van zoo vele FIelden , die haar eenmaal
door geheel de wereld deden eerbiedigen. In Amfterdam
werd V AN S rev K geboren. Hij heeft de kleur van die
ftad, als het kleed zijner jeugd, gedragen. Die 'tad heeft
zijne kindsehheid verzorgd in een harer eerbiedwaardige geftichten; opgevoed werd hij daar, en als aan haren boezem
zelv' opgekweekt. Wie kan zich nu meer verheffen op de
glorie , welke VAN SPEYR met bloed en leven voor de
eer van die te lang miskende vlag heeft behaald -en betaald ?
Geheel op zichzelve ftaande, doet de Heer H AAKMAN ons
dit, in een krachtig , vloeijend en met welgekozene beelden
verfierd dichtftuk, befeffen. De dwang, waardoor, ingevolge van verbonden, de vaderlandfche Marine beperkt
werd.; en de kracht , waarmede zij zich verhief, is fraai ,
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door het denkbeeld van eene met magt ineengedrongene en
met verdubbelde kracht losfpringende veer, uitgedrukt. In
het dichtfluk van WESTERMAN vinden wij daarmede eenige
overeenkomst in dat van den leeuw , die, in het enge perk
gedrongen , woedend opfpringt en zijne banden losfcheurt ;
maar dat van HAAICMAN is , zoo ver wij ons herinneren ,
minder in vergelijking te brengen met andere meermaals gebezigde beelden , en dus nieuw.
De Heer k LYN heeft weder een ander ftandpunt genomen. Door de heldendaad verrukt , boezemt hij zijn gevoel
uit, en vermijdt alle inkleeding , alle uitweidingen , om den
indruk van dat gevoel niet te belemmeren of te verzwakken.
Het fchijnt hem voorgekomen te zijn, dat in de eenvoudigfte fchildering het treffend voorbeeld best omvangen wierd ,
en de befchouwing daarvan genoegzaam ware, om ieder den
vereischten eerbied voor den jeugdigen Held in te boezemen,
en zijne verpligting aan het vaderland te doen befeffen.
Aan deze overtuiging getrouw, poogt hij ons op eigene wijze
re treffen en re roeren , en heefc zijn doel ook niet gemist.
Het meest zamengeflelde van de flukken , welke voor ons
liggen , is dat van den Heer wITtru Y s. Langs een' bijzonderen weg leidt hij ons tot de daad zelve. Door de belangftelling voor de Hollandfche vlag op te wekken , wil hij
ons de heldendaad van v AN s PEVIC in al hare volheid doen
befeffen ; en hierin dan ook is hij uitmuntend geflaagd. Treffende
denkbeelden, in fikfche en tevens bevallige verzen uitgedrukt ,
houden op den duur de aandacht levendig. Bchter (men houde
dit niet voor bedilzuchr) k °int ons de houding van het ftuk
min gelukkig voor. De inleiding , van vroeger gevestigde
denkbeelden ontleend , heefc, onzes inziens , te veel overwigt op het hoofddoel , of ftaat daarmede niet in behoorlijke evenredigheid ; zoodat men na de lezing zich wel vele
ftoute trekken berinnert , maar het geheel niet in het geheugen opgenomen heeft. Bij zoodanige onderwerpen is het gevaarlijk , zich misfchien van beflaanden voorraad te bedienen.
Bij zoo veel opgewekte belangftelling voor de vlag had ook,
zoo het ons voorkomt , niet vergecen mogen worden , dat, fchoon
door de fchitterende daad van VAN s PEYK eene nieuwe
glorie om haar been getrokken is, hare eer , federt de vernieuwing van ons volksbeftaan , bij herhaling op eene waardige wijze gehandhaafd is. Tegenover de bijgebragte aan.
merkingen behouden echter de fchoonheden een doorflaand
P 2
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overwigc; maar ook daarom achtten wij ons verpligt, die
aanmerkingen niet terug re houden , wiji zoodanig fluk voor
mindere bekwaamheden een gevaarlijk voorbeeld zou kunnen worden.
De Heer VAN HARDERWIJK heeft den meer gewonen
weg ingeflagen. In vloeijende verzen volgt hij het voorvat in zijn geheel en brengt den roem onzes vaderlands
daarmede in verband. Geen den minflen dwang befpeurt men
in de bewerking; de aanhef is natuurlijk , de gang gemakkelijk , en het floc wel aangebragt. Eene gelukkige gedachte
achten wij bet vertrouwen van VAN SPEYK op de hulp der
Antwerpenaren bij de firanding ; dit Levert een treffend kon.
trast op met de trouweloosheid , die hij ontmoette , en geeft
aan zijne heldendaad een grooter gewigt.
Wij ontmoetten te dezer gelegenheid nog een fruk , hetwelk, onder den ticel van De Nederlandfche nag, mede
aan v A N SPEYK is toegewijd. In dit fluk zijn de gedachten doorgaans beter dan de inkleeding, die over het algemeen
gedwongen is. Ook bier en daar herinnerden wij ons bij de
lezing wel eens lets , dat vroeger het licht zag. De verzen
zijn over het geheel meer krachtig dan vloeijend. Op de
howling zouden wij hetzelfde kunnen toepasfen , hetgeen wij
bij het auk van WITH u Y s deswege gezegd hebben ; echter
met dat onderfcheid dat de Heer K o ST ER het belang der
Hollandfche zeemagc meer algemeen aanvoert, en dat zijne
gebreken het voordeel niet hebben, door zoo vele dichterlijke fchoonheden op-, ja overgewogen te worden.
Wij hebben gezien , welk eene verfcheidenheid van licht
het dichterlijk vernuft over hetzelfde onderwerp kan verfpreiden. Ten flotte moeten wij nog aanmerken , dat boyen aangehaalde flukken weder een nieuw bewijs opleveren ,
dat de dichterlijke geest eene eigenaardige zelfitandigheid ,
welke, ook zonder fchoolfche leiding, zichzelve onti,vikkelt
en althans geen uitvioeifel der geleerdheid is. De Dichters
aan Wier werk wij hier onzen lof niet hebben kunnen onthouden , zijn, voor het meerdergedeelte, van het voorregc eener
eigenlijk gezegde gelecterde opvoeding verfloken geweest ;
maar ook daarom misfchien zijn zij te oorfpronkelijker gebleven , en, fchoon de Natuur alleen hunne Zanggodin was,
zou de hoogfle letterwijsheid even min in that zijn, hen tot
Dichters te vormen , als bun eene vereerende plaats op den
zangberg te betwis,ten,
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Handleiding voor aankomende Officieren en Onderofficieren, ter
verkrijging van eenen behoorlijken leefregel in de allereer fie
vereischten van hunnen Hand ; door JACOB THRODOOR
BUSER, Kapitein bij het ige Batailion Overijsfelfche Schutters. Te Deventer , bij A. van den Sigtenhorst. In kl.
8vo. 1831. N en 108 bl. f 9o.
Ein Lorberreis, nachgefendet an J. 'C. J. VAN s p n y lc, von
tuowro MARCHAND. Utrecht , bei van Paddenburg
& Comp. 11131. 8vo. 4 S. f -15.

Krijgsgefchal en Volksgezang. Te 's Gravenhage, bij de Gebr.
8vo. IV en 36 bl. 1: - 4o.
Hartmann. 1830. In
Tafereel van de Belgifche Onlusten , in dichtmaat. Door D.
VALEENBURG. Te Utrecht, bij van Paddenburg en Comp.
1830. In kL 8vo. VIII en 49 bl. f : -50.
et belangftelling en goedkeuring heeft Recenfent de HandM
leiding voor aankomende Officieren en Ondero,fficieren gelezen.
Zij bevat allernuttigfre lesfen , gegeven door een" perfocn,
die bevoegd is dezelve nit te deelen. Mogelijk vindt men
in de Levensregels wel Bens eenige herhaling met andere
woorden; maar oak dan is de tweemaal gezegde zaak de
behartiging waardig. De nuttigheid van het goedkoope boeks.
ken wordt nog vergroot door de achteraangevoegde verdeeling en volgorde der lesfen van de Soldaten- , Pelotons- en
Bataljons-fchool, waardoor de Officieren en Onderofficieren,
aan welke alien wij het werkje ten flerkfte aanbevclen, een
gemakkelijk overzigt in ddris van deze drie zoogenaamde
fcholen verkrijgen. Met zeer veel juistheid wordt er onder
anderen bl. 7-12 aangewezen, welke kundigheden voor ie.
mand, die in de krijgsdienst vorderingen maken wil, deels
onontbeerlijk, deels heilzaam zijn.
Het ftukje van den Heer MARCHAND Op VAN SPEY ICS
heldendood verdient met onderfcheiding te worden genoemd.
Krtigsgefchal en Volksgezang is eene verzameling van liederen en vaderlandfche itukjes , meesc 'met aangewezene en
bekende zangwijzen. Vijf der liederen zijn wij aan een' Belgier verfchuldigd ; zij ftrekken Min hart tot eer: en ook, uit
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een crItisch oogpunt befchouwd, is ons oordeel over deze
verzameling mai& Plaatsgebrek verbiedt ons, dit oordeel
te haven.
Verre beneden her vroeger aangekondigde ftaat het Tafe.
reel van de Belgifche Onlusten in dichtmaat. Het is berijmd
proza, b. v. bl. 4, in den deftigen
Maar perfoneele haat gaf dezen eisch u in.
Reeds trekken op zijn last daarheen zijne adjudanten.
Zou 't waar zijn, dat een man van aanzien hem verklaarde,
Toen deze zijne vrees den Erfprins openbaarde,
En fprak: „ Doorluchtig Vorst! uw Hoogheid waagt te veel!
't Is mij onmogelijk , dat ik 't gevaar verheel' ,
Om u te midden van gewapende onverlaten
• Te wagen in 'c gedrang der opgepropte ftraten.
, Al is 't dat Brusfel zelf uw Hoogheid nog vereert,
„ En 't denkbeeld van verraad met affchrik van zich weert;
• E8t1 mensch , Grin vreemdeling kan 't fchandlijkst misdrijf
,,
• 6 Moge uw Hoogheid dit Loch ernitig overwegeniplegen.
Eindelijk
En daar zij in den Vorst zijn volksgezindheid roemen,

Stelt men hem voor , am een

KOMMISSIE te

benoemen.

Dat laatfte kan wel niet prozalIcher! — Oyerigens vinden
wij telkens nommers voor aanceekeningen, cot 62 in getal;
doch die aanceekeningen moet de lezer vooreerst zelf waken:
want ze zijn nergens in dit ftukje te vinden.

Gedichten aan het Paderland gewijd, door H. H. K L Y N , Lid
van het Koninklijk Nederlandsch Inflituut, enz. enz. Uitgegeven ten voordeele van het Vaderland. Te Amflerdam, bij
J. van der Hey en Zoon. 183o. In gr. 8vo. 38 Bl. f : - 80.

D

en waardigen R L Y N, door den onverbiddelijken dood
beroofd van echtgenoote, d6nig kind en broeder,, in wier
rmartelijk gemis zijn gevoelig hart ook zijne landgenooten
deed deelen , bleef voor dit Leven niets anders over, dan de
Vriendfchap en zijne Lier. De eerfte gewierd hem in ruime
mate; de liatfte fchonk hem verademing, ons genoegen.
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Met warme zucht voor het Vaderland bezield , boezemde
hij, bij elke treffende gelegenheid, zijn gevoel uit in zangen,
die, wat ook de kritiek op dezelve zou molten aanmerken,
gewis de hooge verdienfte niet ontberen, van den ftempel to
dragen eener vurige en hartelijke vaderlandsrnin. Ook deze,
ache in getal, getuigen zulks in ruime mate. Wij moeten
kort zijn, — veel korter,, dan onze lust zou wenfchen.
wekking , dan, is een even krachtig als uitgewerkt dichtfluk,
waaruit wij ftraks eene proeve zullen mededeelen. Aan God ,
ademt echt Christelijk gevoel. Aan den Koning , ten geleide
aan bet Vaderland. De rondborftige
van een nederig
taal van den echten Nederlander tot zijnen Vorst. Wapenftilfland. Schilderachtig in aanhef , fraai in wending, treffend
in opwekking. Vaderlandsch Lied. Vol jeugdigen moed en
veerkracht ; liefelijk als een lentemorgen Holland is hier
ons Holland wear! Krijgslied van Anflels Schutter#, bij haar
vertrek. (Met Muzijk van den Heer w r Liu s.) Het gevoel van den waren Nederlander, in maat en zang gebragt.
Aan tnijnen geliefden jeugdigen Friend J. D E BOSCH H E ME R fiaande als Soldaat bij Antwerpen. Hartelijk , mannelijk
en bevallig tevens ; het woord van een' tweeden Vader tot
zijnen wakkeren Zoon , zoo als dat in deze jammervolle,
maar tevens heerlijke dagen past. Alder Leus. Een waardig
befluit. — Ziedaar deze Gedichten met een enkel woord gekenmerkt. Bij zoo veel wegflepends , bij zoo veel waarachtige poezij vergaat ons de lust tot kritiferen , ook opdat den
edelen 'Langer de lust niet verga tot zingen. Wij verklaren dan
ten befluite, dat de Heer x L Y N wel verdiend heeft bij het
Vaderland! — En nu nog de beloofde proeve:

op,

Gar ftapel vrij op een al wat gij kunt bevatten I
Rust, vrede , voorfpoed , heil, — verfpil onmeetbre fchatten;
Stort lauwren, rijkdom , roem , en wat uw hand befluit,
(Gelijk een regenwolk de ontelbre drupplen ,) nit.
Vergeefs ! — men vloekt het heil zoo fpoorloos opgedrongen ;
Veracht de weldaAn , hier de ziel als ingedwongen;
Verfchopt de fchatten, zelfs tot ,walgens toe , verkwist.
De nijd broeit in de borst ; de wrevel fchepc den twist ;
Nu daagt hij op , die zwerm van wrok en haatverfpreiders:
(Trawanten van de hel, verachte volksverleiders;)
Hij blaast met godsdiensthaat, den gloed der driften aan :
En doet, wat lang reeds fmeulde in vlammen opwaarts Nan.

228 H. H. ELY

GEDICHTEN AAN HET VADERLAND GEWIJD.

Mijn dierbaar vaderiand I zie daar de bron dier plagen,
Die ge als een wervelwind , van 't Zuiden op ziet dagen.
Hoe zalig waart gij niet, toen ge aan uw erf verknocht,
Uw' grenspaal nook verzette of naar meer erfgrond zocht I
Gij werdt , ondanks u zelv' aan
Belgisch yolk geklonken,
En al uw rust en heil had , redloos , uitgeblonken.
Dat Belgia, u zoo vreemd , in zeden , taal , en eer,,
Zag met verachting op al 't opgedrongne near ;
Het vloekte,...,
niet, dien trots, dat fpoorloos regt vertreden ,
Dat, wat nook zamenklemt , ontzind dorst zamenfmeden;
Maar 't vloekte uw' vorst, en u , en fpuwt u in '; gezigt
En liegt u de oorzaak toe, der jamm'ren chaos gefticht.
Hoe 1 Holland , Holland , zou verachte keetnen fmeden
't Heefc, tachtig jaaren, voor zijn dierbaar erf geftreden:
'c Verbrak, met eigen hand, al wat het hield geboeid;
't Heeft altoos, waar ge u wench, de dwinglandij verfoeid.
Maar vruchtloos klinkt die taal waar blinde driften woeden
enz.
De Corrector heeft zijne taak , vooral ten aanzien der
punctuatie, tlordig verrigt.

Vaderlandfche Poeq [door j. VAN DER VEEN, AL]. To
Kampen, b, W. J. Mout. 183o. In kl. 8vo. VI en 31 bl.
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e Heer VAN DER VEEN, thans reeds vrijwilligals fchntter uitgetrokken , heeft , nog widr zijn vertrek uit zijne
woonplaats Hoogeveen , dit bundeltje Vaderlandfche Pazij
willen publiek maken. Wanneer men in aanmerking neemt ,
hoe in de eerfte tijden onzer volkswapening alles welkom
was , wat den nationalen moed konde aanvuren , zoo mag
men zich met reden over de uitgaaf van deze kleine verza.
meling verheugen. Wij vinden bier wel Beene hooge vlugt ,
maar ook geenen hoogdravenden onzin. Doorgaans heeft de
Schrijver met warmte gedicht, en zijne taal is krachtig en
duidelijk. Als heerfchende gebreken hinderen ons: het ver.
waarloozen der fmelting; de telkens voorkomende dubbele
t (t 't) of d t (d 't); onachtzaamheid in het tellen der voe.
ten, waardoor wel eens een vijfvoetig vers gevonden wordt ,
waar men een' Alexandrijn , en een drievoetig, waar men een
viervoetig vers moest aantreffen ; en eindelijk , onnaauwkeurigheid in taal en fpelling , die echter, bij eene goede verbetering der drukproeven , meerendeels had kunnen verholpen
wordeu. Tot proeve het volgende :
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Aan onze gefneuvelde Heiden.
U , eedlen! zij deez' zang gewijd ;
U, die aan 't wistlend ftof, aan de aarde zijt ontheven ;
Die reeds in 't hemelrijk bij de Englen Gods moogt leven ,
Reeds burgers in het Godsrijk zijt.
U zij dit vaderlandsche lied :
W1 zingen uwen roem en van uw dappre zonen,
Die zich uw' heldenmoed ten voile waardig toonen,
Al ziet gij hunne daden niet.
Gij gingt, o dappre heldenttoet!
Gij gingt : — en wij , wij bleven droevig ftaren ,

[Een voet
te weinig in 't vers.]

Maar vochten, will uw ziel ten hemel op ging varen,
Met een verhoogden moed. [Weder een voet te kort.j
Wij dachten aan uw heldendaAn
En uw gemis dreef fneller bloed door de aders ,

[Een voet
te kort.j

Wij hoorden uwen dood, wij volgden onze vaders
Langs de eigen gloriebaan. [Een voet te

weinig.j

Gij, die ons vrijheids lesfen fchonkt,
Hebt onzen moed ontvlamd; en , in vereende koren,
Heeft elk de vrijheid thans den eed van trouw gezworen,
Door uwen moed ontvonkt. [Alweder een voet te kort.)
Wij treuren nog om uw gemis ;
Poch rust — rust zacht , onfterfelijke braven!

Unsgeleks
een voet te weinig.)

Wij zullen heel Euroop door onze daden ftaven
Dat Holland onverwinlijk is.
Het zij zoo1 en met dezen wensch befluiten wij onze
aankondiging.

Zedekundig Huisboek voor jonge lieden van den befckaafden
'land. Door llIejufvr. c. D. E. re Amfierdam , b# Schalekamp en van de Grampel. 183o. In gr. 8vo. 174 BI. f
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aar de meeste fchriften , waarin de Zedekunde als hoofdonderwerp behandeld wordt , voor jonge lieden te uitgebreid
zijn, kwam het de Schrijftler voor, dat een beknopt Zedekundig Huisboek een nuttig en niet overbodig werk zou zijn;
en het thans aangekondigde boek is het gevolg van hare
poging, um in deze behoefte voor jonge lieden van den befchaafden Rand te voorzien.
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Offchoon de algemeene waarheden der Zedekunde nit derzelver and van toepasfing zijn voor lieden van iederen leeftijd en ftand , is bet echter tevens waar,, dat de• menfchelij.
ke betrekkingen en omftandigheden zoo verfchillend zijn, dat
de voorftelling van zedelijke verpligtingen, ingerigt voor
eenigen bijzonderen wetland der menfchen en naar denzelven
gewijzigd , meer gefchikt is om doel te treffen. Juichen wij
derhalve het oogmerk toe van die verdienftelijke Vaderlandfche
Maatfchappij, welke, federt zoo vele jaren , zoo nuttig
werkzaam was in de behandeling van zedelijke onderwerpen
tot nut van het Algemeen , niet minder moeten wij ook onze
goedkeuring toekennen aan hen , die , gelijk thans de Schrijffter, in dit zelfde yak, meer bijzonder nuttig trachten te
zijn voor lezers van den befchaafden stand. Een noodzakelijk vereischte , om in dit opzigt doel te treffen , is , dat
men bij het zamenftellen van zulk een werk onder het oog
houde, dat hetzelve beftemd is voor menfchen, wien het
minder, dan de geringere ftanden , ontbreekt aan, en die dus
meer gezet zijn op hetgeen aangenaam onderhoud verfcbaft.
Dus vooral dan moeten wij zulk eenen arbeid goedkeuren,
wanneer het fmaakvolle der behandeling, het levendige en
onderhoudende der voorftelling en de zuiverheid van den
foil hoop geven, om door zulk een boek de lezing te doen
vervangen van vele nuttelooze of wel fchadelijke taferee/en,
die de verbeelding ontvlammen , de driften opwekken , en
de betrekkingen waarin men geplaatst is , doen vergeten.
Op dezen lof heeft naar ons inzien , de Schrijffter aanfpraak. Wij vinden hier, in een kort beftek , eenen ruimen
voorraad van behandelde zaken.
Het fpreekt van zelf, dat men, naar het doel der Schrijf.
fter , hier geene diepzinnige , afgetrokkene behandeling kan
verwachten. Kort en eenvoudig words alles voorgefleld, afgewisfeld door karakterfchilderingen en voorbeelden nit het
huifelijk en maatfchappelijk leven; terwijl de godsdienftige
beginfelen, die allerwegen ten grondflag worden gelegd , de
bier gegevene lesfen ten krachtigfice onderfteunen.
De Schrijffter toont, dat zij niet onbevoegd is om te
fchrijven voor jonge lieden van hare eigene fekfe. Maar
ook ieder regtgeaard jongeling, al is het, dat hij zijne Moraal in kapittels en paragraphen beftudeerd heeft, zal met
dankbaar gevoel , hetgeen hem hier, in den hartelijkflen
coon, door een achtingwaardig meisje words toegefproken ,
ontvangen.
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Wij eindigen met den wensch , dat het werkje jets moge
bijdragen , om jonge lieden , voor welke het gefchreven is ,
de waarde van een rein geweten en een edel karakrer boven
alles te doen hoogfchatten.

Opheldering over de Gebeurtenis van den Prins van Oranje
en de goede verwachting van ons Vaderland, door L A N D.
GRAAF F. h2 gr. ,Ivo. 23 al. f : . 30.

Den

eerzamen P. LAND G R A A F F, Mr. Schoen.. en Laarzenmaker te ilinlierdam in de Spiegelftraat , van wien wij vernamen , dat hij zijn beroep zeer wel verhat , moeten wij
welmeenend toeroepen Schoenmaker,, houd u bij uwe kest1
Immers zijn Ed. is even min , als die fchoenmaker een APEL.
L s was , een feniks van het fchrijversgild ; en wij zijn ne.
derig genoeg van te gelooven , dat hij, door onze aanhaling
van dien vermaarden uitroep , niet eens die foort van onfterfelijkheid zal verwerven , welke zijnen Confrater,, alouder
gedachtenisfe, daardoor ten deel viel.
De man, die zich tot verdediger van eenen Perfoon zoo
wet, als van zaken opwierp , wiens handelingen en welker
zamenhang welligt de Gefchiedenis eerst ten voile zal opklaren ,
nam inderdaad eene zware taak op zich , daar die zelfs door den
Grave VAN HOGEND ORP geenszins toralgemeengenoegen is
volbragt. En wij kunnen daarin geene andere bedoeling vinden ,
dan het verlangen , om , op een fraai gefchilderd uithang.
bord , der gapende menigte met vergulde letteren te mogen
doen lezen ; GEPATENTEERD SCHOEN- EN LAARZENMAKER VAN
Z. D. HOOGHEID , DEN PRINSE VAN ORAN JE. Welk ftreelend
loon wij hem dan ook gaarne gunnen , en tot bevordering
waarvan wij ooze Lezers op een Mein proefje van letterlijk
afgefchrevene fchoenmakerswelfprekendheid willen vergasten :
Wanneer een braaf man zijn eer wordt ontrooft , en met
fchaude beladen , een onfchuldige weg, om het edelften wat
hij bezit te derven , en men is overtuigd van zijn onfchuld,
en kan bet alle Regtbanken bewijzen, gebied het dan niet
de Christelijke pligt om bet te doen;' hoe veel te meer
wanneer het betreft een bijzonder Perfoon als de PRINS VAN
ORAN JE, die God beftemd heeft , indien hij zijn leeve
fpaart, als het hoofd des Vaderlands te plaatfen."
Belgie werd verheven tot een land van weelde
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pracht, dartelheld en losbandigheid was haar eelement ,
de visfchen in de zee; hare fteden werden Capernaums.:
verfleetene huizen wierden als door een toverflag veranderd
In palijzen ," enz.
„ Toen de Prins de eene taak had volbragt , frond hij gereed voor de andere, het Kongres zoude in Engeland worden gehouden, om over de zaak van Holland en Belgie te
handelen, hij begeeft zich naar Engeland, .om in elgen perCoon dezelve bij te wonen , hij reekend het , daar men zelfs
niet en is, words uw hoofd niet gewasfen , en zoo toond
hij, die de Koe toekomt vat hem bij de Hoorns; de [leer
was Kier beter dan de Knegt , zijn eerften werk nog het tegenwoordige was niet gefchikt, als alleen voor hem, hij kon
de zaak van Belgie en zijne handelingen voordragen , de reg.
ten van zijn Vaderland voorftaan , wat heeft hij al Diet gedaan om Belgie te bevrijden , van al die jammer waar zij
zich moetwillig ingeftort hebben , deze zijne handelingen
kunnen anders niet als voor eene zuivere Regtbank , dan ten
voordeele van ons Vaderland afloopen, gene verwijting zal
hij horen , edelmoedigheid zal hem worden toegekend ;
zijne handelingen zal de misdaad van ,Belgie vergrootten, zoo
dat zij in dit Hein befchouwd, onvergevelijk zijn. Dit was
natuurlijk onze verwachting , maar hetzelfs belang, die verbreeker van billijkheid en regt, ziende wij op het onverwagt
als door een Microskoop in het Kongres te voorfchijn treden,
moest nu niet de Prins en Konings Gezanten voor het ge.
weld bezwijken."

Handleiding bsj het Onderrigt in de Toon- en Zangkunst ,
door A. w. HELF FEL Te ilrnflerdam ,
G. Portielje.
1829. In kh 8vo. 72
f : -7o.

Een nuttig leerboekje , waarin de gronden van eene der
edelfle der fchoone kunflen zoo geleidelijk voorgefleld ,
zoo eenvoudig ontwikkeld , en zoo gemakkelijk onderwezen
worden, als de aard der behandelde zaak toelaat ; dat den leerling den altijd moeijelijken weg der eerfle beginfelen kan verligten , en door den onderwijzer tevens dien der eindelooze
herhaling van dezelve bekorten. Het werkje worde niet
flechts op zangfcholen , maar ook in de huisgezinnen vlijtig gebruikt I
In dit No. Meng. hi. n3n. reg. 5. Haat Refencent, lees Reeenfent. En bl.
542. reg. 8. de klaauw, lees den klaaww.

BOEKBESCHOUWING.
De Kerk en de Staat in wederzijdfche betrekking volgens de Gefchiedenis ; door WILHELM BROES,
Leeraar bij de Gemeente der Hervormden to ylmfterdam. III Deelen. Te Amflerdam, bij J. van der
Hey en Zoon. 183c. In gr. 8vo. Te zamen 1006 bl.
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In

so.

welke betrekking Kerk en Staat tot elkander

behoo-

ren

te than , is een vraagiluk , dat tot dusverre niet
ten algenieenen genoegen kan worden beantwoord. Is
de Kerk wel, wat zij overal behoort te zijn ? Zijn dit
ook alle Staten ? Zoo Lang het antwoord op deze vragen meestal ontkennend blijft , zal iedere poging , door
kerkelijken of wereldlijken ondernomen , om Kerk en
Staat tot elkander in gepaste verhouding te breugen ,
geheel en al mislukken. De Kerk is van hare oorfpronkelijke inrigting ontaard. Heerschzucht bij geestelijken
11apheid en ftrengheid beide bij wereldlijken , hebben
door werking en terugwerking veel uit verband gerukt ,
dat alleen door den tijd , hoe langzaam ook, wederom
op zijne pleats moet komen. Grondiger is het onderzoek near hetgeen de Gefchiedenis aangaande die betrekking mededeelt. Met deze gewigtige teak heeft zich
BROEs in dit belangrijk werk belast. De Gefchiededenis is leertneesteres , fchoon alleen voor nadenkenden.

Doch ook zij , die de gaaf van opmerken zelve niet bezitten , blijven van de lessen der Gefchiedenis niet verfloken , bij het raadplegen van zulke werken , als bet onderhavige van B It 0 E s , een der uitmuntendfte , is.
Het belangrijke van dit werk valt dadelijk in bet oog ,
als men de uitkomflen nagaat , tot welke het grondig
onderzoek des Schrijvers ons leidt. Men zie dit alles
breeder bij BROES, Hide D. bl. '290 volgg. Eene
beknopte opgaaf zal onzen lezercn niet ongevallig zijn.
BOEKBESCH. 1831. NO. 6.
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„

„ is,

De Hierarchic der Roomschkatholijke Kerk

federt de Hervorming , in hare bcmoeijingen met

„ den Staat, langzamerhand bijna op niet uitgeloo„ pen.” — Hetgeen thans in de Romeinfche Staten
plaats heeft , bewijst , dat het yolk (N.B. het

Iche

Romein-,

y olk) Kerk en Staat in de Paufelijke heerfchappij

onderfcheidt. Met welk gevolg ? Dit doet niets ter
sake. Het denkbeeld beflaat ; en , daar de Paufelijke
magt, verder dan zijne Staten , louter denkbeeldig is,
moet dit verfchijnfel in diens Staten ons gewigtig voorkomen. Denkbeelden worden niet met geweld uitgeroeid;
dit moet langzamerhand en dan goedfchiks gefchieden.
Een fielder punt, bij de dikke duisternis onzer ciagen.
„ In Roomfche zoo wel als Protestantfche landen re„ geert de Staat, niet de Kerk.” — 2 e . „ Daze inkor„ ting van gezag is met weerzin tot Land gekomen.
„ Daarom gaat alles fchoorvoetende en langzaam (maar
toch) voort." — De Pausfen zijn dus dammen voor
den ffroom , ook in hunne Kerk. Daarom altijci mannen
tegen den geest des tijds. Een Pans , die meeTaat , of
uit overtniging of nit zwakbeid , is niet , wat Rome
verlangt. De Geneesheer van ADRIA A N VI is de

Rome
Houd ,
wat gij hebt , is grondregel , zoo wel als : fieem terug,
wat weg is. zoovecl en zoodra gij kunt. — 3°. „ De
„ Hierarchie van Rome heeft veel in gedaante en rigting

laattle niet geweest , die in bijzonderen zin doer
genoemd werd :

liberator urbis

R0177C77C7C. —

„ verloren. Heerschaucht blijft. Zij is onverdraagza„ mer in geloof, meer aanmatigende bij geloofseifchen ,
„ meer afgerigt op Profelieten-jagt.” Na het verval
van den koophandel in het groot drijft Rome windhandel , maar meest fmokkelhandel. Hiertcgen is noodig
4°. „ De allesbeheerfchende Kerk van
waakz,aantheid.

„ Rome wordt niethertteld." Dit verhindert Vorst en yolk.
„ Rome zelf zal de heraelling van een gebouw,, hetwelk
„ het nu tot den grond toe getlecht vindt , niet onder„ nemen willen , wel gevoelende , hoe ongerijmd het
„ zijn sou in de XIXde eeuw , een' honing of Keiser
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„ in den ban te doen ; of het moest BONAP ARTE
„ zijn, tegen wien vooraf van het geallieerde Europa

een banvonnis was uitgegaan." —

5°. ,. Even weinig , als de terugkeer der oude dwingelandij van Ro-

• me

is te vreezen , is zij ook te wenfchen."

„ De Paufeliike magt , zoo als zij thans is , zal , naar
waarfchijnlijke berekening , nog lang voortduren. De
„ Vorflen zullen aan den Pans zijne magt niet benemen.
„ Roornseh of Protestantsch brengt bier weinig verfchil
bij. De Protestantiche Vorflen drijven het niet. De
„ Paus is buitendien voor hen dood. De Roomsch„ katholijken zouden bet weren,” — Maar de volken,
zouden die bet niet kunnen willen? En vat dan ? Als
men , in die waarfchijnlijke berekening, de groote gisKerkelfiken Staat bij de

ting onder het yolk in den

hoofdfom optrekt , zou dan niet het eindigen der wereldlijke mag,t_ van den Paus fpoediger voorvallen kunnen. dan men wel weinige maanden vroeger denken
kon ? De Room werkt thans ook op gebeurtenisfen en
verfchijnfels , en daarom zullen wij onze gisfingen terughouden. Doch tegen de

masfa's

woord) gcldt een Paus niet veel.

(een onregtzinnig
7°. „ Door de

„ groote beperking van het Roomschkatholicisme is
niet alie reden weggenomen , om van deszelfs
magt lets kwaads te vreezen. Want , fchoon opge„ houden hebbende een magtig R_ Fyk te wezen , hlijft
„ het nog ja is het bij toeneming geworden, eene
„ heerschzuchtige — 8°. „ In Duitschland is
„ het Katholicisme merkelijk hervormd. In Frank-

r!'jk vertoont zich Liberalisme.” (Ja, en nu ook vet-regaande ongodsdienfligheid , volgens het flelfel van
werking en terugwerking. Na volbragte gisting komt
het heldere boven ; maar daartoe behoort eerst eenige
tijd voorbij te gaan.) „ De opgemvasfene plant in Frank„ rijk en Duitschland , en de afgemaaide , maar
„ nog gewortelde plant in Spanje en Portugal, wordt
niet ligt uitgeroeid.” Deze refultaten doen bet gewigt van dit yoortreffelijk bock uitnemend nitkomen.
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Over het algemeen vindt de Protestant ['of van vreugde , zoo wel voor zichzelven , als voor de Roomfche
Kerk. Want wie zou haar het goede niet toewenfchen?
Hoe meer de magt der Pausfen naar buiten vermindert ,
des te meer krimpt ook zij in ten opzigte der Roomfchen zelve. Hoe zou Silefie behandeld zijn geworden
in vroegere dagen ? Hoe meer vreemde vijandige magt
van buiten toeneemt , des te thenger bewaakt men huis ,
erf en huisgenooten. Zullen die zich nu in flilte ftrenger dan te voren laten dwingen , als zij ondervinden ,
dat de Roomfche Paus op ftraat zoo weinig kan en
durft doen ? De Pans beeft nu reeds , als er veel
menfchen in Rome op de been zijn , al komen zij ook
met een Paufelijk vaandel. Wij gunnen den man geen
kwaad. Tvlaar men neme het ons niet kwalijk , dat wij,
(de perfonen daargelaten , die hiervan de bewerkers zijn)
voor de goede zaak van het Evangelie , er iets.nuttigs
en leerzaams in zien , dat een Pans , zonder mededinger,, meer aan Civita Vecchia dan aan Rome denkt , in
de eerIle wittebroodsdagen van zijn Pausdom. — 9°.
„ Er is toch wel iets in den Paus te vreezen voor de
„ Protestantfclie Kerk, voor het welzijn en de eer van
„ den Staat." Thans hebben wij flechts rond te zien.

Ubi rerum testimonia adfun;,' , non opus est verbis.
Onze Schrijver deelt eenige raadgevingen mede , welke
wij onzen lezeren niet willen onthouden: t o . De Staat
wachte zich voor alle bemoeijing , om regtareeks de
Roomschkatholijke Kerk anders en beter te doen worden. a o . 1)e Staat fchrijve haar geene bevelen voor ,
dan waartoe regt beftaat; maar zorge dan ook voor
derzelver opvolging en handhaving zonder oogluiking.
30. Men geve bevelen, en finite geene verdragen of Con4°. NAPOLEON B O N A P A R T E geeft al-

cordaten.

thans door vasten wil geen verwerpeliik voorbeeld. 5°.
De Staat zij gereed , misbruiken te helpen affchaffen
„ hetzij de gezamenlijke Bisfchoppen , hetzij enkele nit
„ hen , ieder in zijn Bisdom , (van die affchaffing) de
„ ondernemers zijn. — Er gefchiedt door zulke onder-
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„ fteuning en befcherming iets nuttigs , en niets onwet-

„ tigs , hetwelk het gezag van den Vorst overfchrijdt :
„ of het geval moest beftaan , dat een gefloten Concor„ daat hem in de veipligting had gebragt , om den
„ vrijeren geest zijner Bisfchoppen onder den dwang van
„ Rome gevangen te houden. Iets , hetwelk deze foort
,., van verdrag niet van de gunfligfie zijde zou doen voorko„ men.” 6°. „ De Staat , van regtfireeks hervormen
„ der Roomschkatholijke Berk zich flipt onthoudende ,
„ zij daarentegen overvloedig werkzaam met random
„ haar het licht van fcholen , boeken , maatfchappijen
„ te ontfteken , hetwelk de wenfchelijke verbeteringen
„ aanwijst en aanprijst. Is een Vorst Roomschkatho
„ lijk , waarom zou het hem niet vrijftaan , in eene bij
„ zondere kapel het voorbeeld te flellen van eene een„ voudiger en doelmatiger inrigting der eerdienst ?” —
Op dezen voet voortgaande , zouden wij zeer uitvoerig
worden , en toch niet geheel de zaken bij BROES mededeelen , welke zich bij hem in menigte voordoen.
Deze gewigtige uitkomften en raadgevingen wilden wij,
naar de behoefte van den tijd, mededeelen , hopende
hiermede nut te ftichten , en anderen tot herhaalde lezing van het boek op te wekken. Roomscb en Protestantsch , wie de Ivaarheid mar wil en liefheeft , zal er
baat vinden. Jammer , dat zulk een werk in deze droevige tijden invalt , waardoor de fpanning der gemoederen
bij beide zoo groot is , en niemand gul van den ander'
onderrigt begeert. Doch fcripta manent, en wat niet
is , kan nog worden.
Doch het wordt tijd , nu de geest en {Trekking van
dit werk eenigzins blijkt , dat wij deszelfs doel , gang
en inhoud opgeven , zoo veel dit ons mogelijk is. „ Ik
„ kwam eindelijk (Me D. bl. 32) tot het navolgend plan ,
„ dat mijn tegenwoordig gefchrift een gefchiedkundig
„ overzigt levere van die betrekking , zoo als zij heat
„ plaats gehad , van de eerfte eeuw aan tot onzen tijd
„ toe, in onderfcheidene landen , met uitzondering van
en de Nederlanden ; en dat het

„ Noord-Amerika
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it vroeger uitgezonderde worde opgenomen in een ander,
„ later gefchrift , indien mijne jaren dat mogten toelaten ,

De Kerk en de Staat naar
„ derzelver onderlinge betrekking , bijzonder in Noord„ Atnerika en de Nederlanden ; het eene land met het
andere vergeleken ; zoo echter , dat de vergelijking,

„ ongeveer onder den titel

„ bier tot het historifche verflag gevoegd , geene beflisfing
„ van de vraag: „ wat de betere vorm zij ,” zich aan„ matige, maar alleen den zelfdenkenden lezer eenige
• aanleiding geve , am daarover te oordeelen."
Het eerffe tijdperk omvat ongeveer de vijf eerfle eeu-,
wen der Christelijke Kerk , van haar opkomen in het Romeinfche Rijk af , tot de vestiging van nieuwe Rijken in

Europa toe. Dit tijdperk toont ons aan : I°. de Kerk
door den Staat vervolgd; 2". de Kerk over de vervolging van den Staat zegevierende ; 3°. de Kerk aan den
Staat ondergefchikt , en ter zelfder tijd door den Staat
tot hoog gezag opgeheven.
I°. De vervolgingen tegen de Christenen , door onge.
loaf verkleind en door bijgeloof buitenfporig vergroot en
vermenigvuldigd , hielden Kerk en Staat gefcheiden. De
Kerk is in bloei, afgefcheiden van den Staat , en wel
door de Landsoverheid vervolgd. Doch dit bewijst niet,
dat de Kerk den Staat ontberen kan. De eerfte bloei der
plant vloeide voort uit de frisfche jeugd des Christendoms. Vervolging wekte moed op en gaf daartoe aanleiding. Zij fchrikte huichelaars af. Waar alles te verliezen valt , ziet men de gewone menigte niet. Ook was
het al geen goud , dat lateren keurmeesters in de oogen
blonk.

0.

Hoofdfluk I.

Regt tijdig en gepast vertoont zich de zegepraal

der Kerk over hare afgodifche mededingfter onder KONSTANTIJN. Genoegzame uitgebreidheid was der Kerke
in den Romeinfehen Staat te beurt gevallen. Zij was
de zwakkere partij. Maar een Keizer met den fchepter
gaf haar gewigt. Vooral na de Diokletiaanfche vervolging kwam diens hulp gelegener , dan jets vroeger
bij genotene toegevendheid en rust. Nu was ook het
tijdffip daar , dat beffisfen zou voor CHRISTtTS of
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JUPITER. Door KONSTANTIJN werd het Christendom niet gefteld tot de eenig toegelatene Godsdienst.
De Kerk genoot vrijheid en vrijdommen en bekwam hoog
aanzien. De beinoeijingen des Keizers deden firoomen
bloeds vergieten , tot geloof dwingen , dreigende en drukkende heerfchappij over Heid-enen invoeren. Het goede
komt ook daarnit voort. „ Geen gezond kind konit ter
„ wereld, zonder de barensweeen der rnoeder. De waar„ heid zegeviert wel dock eerst op Karen tijd, en niet
„ dan door welbeauurden il:rijd."

floofdJluk II.

3°. De Christelijke Kerk , vroeger verbannen door den
Staat, worth wel in hooge guest en vrien.ichap opgenomen , maar als afliangeling. Bisdonimen door den Keizer
bezet.

Byzantium

door den Staat. Zetel van eenen Pa-

triarch. Kerkvergaderingen op hetzellde gezag bijeengeroepen , en niet zonder grooten flaatsinvloed gehouclen
enz. KONSTANTIJN, Sultan ; de Bisfchoppen , Pacha's. De Kerk dus met gouden ketens , maar

Hoofdfluk III en IV.
Het tweede gekozen tijdvak loopt van de

Nicefche

Kerkvergadering tot den beeldenftrijd. Een tijdvak vol
beuzelachtige twisten, maar daarom van belang ter bepaling, I°. dat de Staat toezigt behoort te houden op
kerkgeichillen ; °. dat de bernoeijing van den Staat daarmede ligt te veel , en kwalijk gewijzigd is. — Het Vde
behandelt dit alles zorgvuldig , en gceft te

Hoofdlluk

ingemeen Overzigt van de 'Gefchiedenis der
Christeliike Kerk in het Oosten, omflreeks dien tijd.

gelijk een

Uitvoeriger handelt BR O E S nu over de Westerfche
Kerk, in dien tijd. Op de puinhoopen van bet gelloopte
Keizerrijk verrijzen in het "1.Vesten vier Christelijke Konin g rijk en .

iloofdfluk VI.

De Kerk bled afhankelijk. Bisdommen werden vervuld er1 Kerkvergaderingen bijeengcroepen els voorivaals.
De Geestelijkheid maakte eanfpreak op bet

tienderegt.

Het

jus patronatus

behoorde hear niet bij

uittluiting over de nieuw gebouwde kerken. Evenwel
nam de malt der Kerk toe. Rijke begiftigingen , het
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.dfylenregt,

kerkelijke in geld-boete , het
omgaande regt , door geestelijken met itokflagen en geverandering van

vangenis uitgeoefend , leidden tot vermeerdering van magt
als van zelve. Deelneming der geestelijken aan het Staatsbeftuur was wel uitbreiding van wereldlijk gezag , maar
met beperking van het geestelijke. Hoofdfluk VII.
Het derde tijdperk behelst de gebeurtenisfen van K Aden Groote tot op GREGORIUS VII. KAREL

REL

de Groote, beheerfcher van zoo vele volken, nam het
ter hand, om de Kerk zoo wel uit breiden als te hervormen. Beide deed hij met kracht en geweld. Daaruit
kwam naderhand iets goeds. Doch dit was alleen Gods
werk. Hoofdfluk VIII.
De vruchten van KARE 's hervorming zijn doorgaans
gering en fchraal geweest. Die onvruchtbaarheid is niet
bet meest aan den hervormer,, maar voorgl aan den onfpoed der volgende tijden te wijten. Goede vrucht heeft
echter niet geheel ontbroken. Het is voor de onderneming niet voordeelig geweest , dat dezelve gefchied was
door de magtige hand eens Keizers. Het

Hoofdfluk

IXde

behandelt deze vier bijzonderheden , volgens

de Gefchiedenis , uitmuntend.
Van KAREL den Groote tot GREGORIUS VII ontwikkelt zich , onder gettadige woriteling en tegenkan-

ting , de magt der Kerk , vooral door de groote omkeering in het Westen en andere bijkomende oorzaken , welke
verdienen nagelezen te worden Hoofdfluk X.
Het XIde Hoofdfluk toont met voorbeelden aan , dat,
hoewel de Kerk , door de fchenkingen van P E PIJN en
KAREL

den Groote ,

in , aardfchen luister blijkbaar is

toegenomen , haar geestelijke invloed merkbaar verzwakt is. Het Plot vinde bier eerie plaats : „ Als ik ,
„
„
„
„

ter vergelijking , mij voor den geest breng , ginds den
Aartsbisfchop van Canterbury , Pair in het Engelfche Parlement , of den Bisfchop B O S S U E T , aan het
prachtige hof van LODEWIJK XIV. en in vele kron-

„ kelingen van dat hof diep ingewikkeld , of zelfs den
„ vromen FENELON, bijzonder vddr hij in ongenade
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viel, en bier den louter geestelijken VAN DER
ROEST in het burgerlijke huis op de Oude Gracht te
,, Haarlem ; zoo fta ik niet in twijfel , onder wiens beeld
„ bij voorkeur te fchrijven: Medearbeider van God in

„ het Evangelic."
(Het vervoig en /lot hierna.)

De Joodfche Natie ten tilde der opbouwing van Jeruzalem, een beeld voor ons Nederlanders. Leerrede,
gehouden door W. A. VAN HENGEI.. l'e Leiden,
bj C. C. van der Hoek. 183o. In gr. 8vo. VI, 28

f

-40.

P

rof. VAN HENGEI, meende , blijkens het Voorberigt , den 17 Nov. 183o gefchreven , dat de geestdrift
voor de goede zaak nog niet algemeen genoeg was in
ons land. Wij hebben ons needs verblijd , dat er, van
den beginne of , zoo veel gedaan werd en bij voortduring
gedaan wordt. Men kon toch geenszins verwachten,
dat, in de gegevene omftandigbeden, ieder evenzeer zoude
medewerken. Wij gelooven niet, deze mindere geestdrift,
zonder eenige uitzondering , aan mindere belangftelling
of aan tegenwerking te moeten toefchrijven. — De Hoogleeraar nu wilde het kwaad, dat hij meende op te merken , nadrukkelijk tegengaan , en verzekert , reden te
hebben, om te gelooven, dat hij niet te yergeefs gefproken heeft. De tekst is NEHEM. IV : 7-15. In het
eerfte deel der Leerrede , dat de grootfte belft uitmaakt ,
wordt de toeftand der Joden gefchetst , die Jeruzalem
wilden herbouwen ; en in bet tweede, waarop het hier
voornamelijk aankomt , de gefteldheid van ons land en
y olk daarmede vergeleken. De Prediker ftelt de Joodfche
als
natie (waarom niet liever y olk?) bier voor,

beeld van onzen toelland , als beeld van onzen pligt ,
en 3. als beeld onzer verwachting. Wij hopen met den
waardigen Hoogleeraar , dat de Leerrede nog meerder
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(meer) nut flichten zal, wanneer zij niet flechts te
Leiden, maar ook elders gelezen wordt.

Thans , meer dan oat./ moed en kracht , met vertrouwen op God alleeN! Een word van H. 110
Hoogleeraar te Utrecht. Te Utrecht, bif J. G. van
7 oon. 183c. In gr. Svo. 50 13!.
Terveen en _
f 50.

De

titel wijst genoegzaam de ftrekking van dit ftukje
aan , dat met veel warmte , doch tevens met loffelijke
gematigdheid gefchreven is. De Hoogleeraar B o U•

MA N wilde zijne lanclgenooten opwekken , om

(4

Nov. 183o)

meer dan ooit

thans

alles aan te wenden tot

verdediging tegen het geweld van muitelingen. De noOd
was dringend. Dit gevoelde men algemeen. De bevolking van Noord-Nederland heeft getoond , en toont nog,
dat dezelve prijs flelt op het erf der vaderen. Wij twijfelen niet , of dit woord van 130 U MAN zal , onder
Gods zegen , hier en daar nut gedaan hebben. De wenfchen van den Hoogleeraar , met zoo veel hartelijkheid
en kiefche befcheidenheid geuit , zijn ten deele reeds
vervuld geworden. Nogtans zal men zijne bemoedigende
toefpraak ook nu nog met genoegen lezen. „ Ja ,"
zeggen wij met B 0 UMAN „ indien ooit eene natie
zich de hoogachting van hare Regenten heeft waardig
gemaakt , zoo verwerft zich thans Nederland op dezelve de regtmatigfie aanfpraak. Die hoogachting, u,
Landgenooten! door het Bewind toegedragen , zult gij
dan ook , bij gepaste gelegenheid , in de flaatsilukken
zien doorfiralen." Hiervan hebben wij reeds blijk gezien , en blijven dus hopen , dat ook verder nog vetvuld moge worden , wat ter zelfde plaatfe volgt : „ Zij
(die hoogachting) zal den , vroegcr zoo flaauwen en
ontmoedigenden , toon van het Dagblad der Regering
bezielen. Niet minder zal zij in de vermijding van noodelooze geheimhouding blijkbaar zijn."
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Godsdien/lige gronden tegen angflige vrees , in den tegenwoordigen mod des Vaderlands ; eene Leerrede ,
uitgefproken te Leiden , den 17 Oct. 183o , door N.
C. K I S T. Te Leiden , bzj S. en J. Luchtmans.
183o. In gr. Svo. 23 Bl. f - 3o.

M

oge het Ilechts eene eenvoudige toefpraak , en
geenszins eene bewerkte Leerrede zijn , gelijk de Hoogleeraar 1(1 s T betuigt , wij hebben dezelve met genoegen gelezen. Gelukkig is de keuze van den tekst , J OS o A VIII : 1 .. : Teen zeide de Beer tot Jofua : trees

niet, en ontzet u niet. Van die woorden , tot j o s u A
gefproken , toen deze , na ondervonden tegenfpoed , in
omfIandigheden verkeerde , die zijnen cooed ter neder
drukten en zijne kracht verlarnden , heeft de Prediker,, ter
bereiking van het voorgeftelde doel , een gepast gebruik
gemaakt. Ook deze Leerrede heeft eene echt godsdienffige ftrekking. Tot de fluderende jongelingfchap , die
de wapenen tot verdediging des Vaderlands had opgevat , fprak de Hoogl. onder anderen : ,, God geve het,
dat de gevaren , die dreigen , genadig afgewend mogen
worden , en dat de gerchiedrolle van

Nederland

alleen

uwen edelen bereidvaardigen ijver aan het nageflacht zal
behoeven te melden ! Want uw leven , dierbare Jongelingen ! is het Vaderland kostelijk. Maar wat er ook
gebeure , wij weten het , gij zult het bloed nict verloochenen , waaruit gij gefproten zijt . Waarhenen
gij dan ook geroepen wordt , de Almagtige geleide u,
en Hij behoede u! Liefde voor Hem wove Reeds in
uwe harten , orn , onder al wat gij doet , u vooral ook
te vormen voor uwe hoogere befternming." Met dezen
wensch kunnen wij ons geheel vereenigen.

Bidden tot God en waken tegen den Viand. Eene
Leerrede over Neh. IV: 9. Uitgefproken den 17
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Oct. I830, door H. E. VINKE, Theol. Doct. en
Predikant te Utrecht. Te Utrecht, bij J. G. van
Terveen en Zoon. I830. In gr. Svo. 28 Bl. f : - 3o.
Raad en aamnoediging tot biddend werken en ft/Wen ,
ten nutte van het bedreigde Vaderland, in twee
Leerredenen, door JODOCUS HERINGA, ELIsA l s Z. Te Utrecht, bif J. G. van Terveen
Zoon. 183o. In iono. 5s Bl. f 30.

De titel wijst den inhoud der Leerrede van den Weleerw. v 'NKR aan. Zeer ter zake wordt in de Inleiding gezegd: „

Wij

zijn diep afhankelijke fchepfelen,

maar ook toegerust met krachten, om te doen , wat onze hand vindt te verrigten, in de onderfcheidene omflandigheden des levens.

Wij

vermogen niets, en wij

vermogen veel. Op deze gefieldheid van onze natuur
zijn gegrond de veelvuldige vermaningen van Gods
woord, om te bidden, alsof (?) wij niets kunnen , en
te werken, alsof wij alles vermogen." Zoo dachten en
deden eertijds de godvruchtigen — ook N E H E m I A
en de zijnen. De Prediker flelt I. dit voorbeeld voor ,
en wekt II. op tot navolging. Met veel genoegen lazen wij de geheele Leerrede , maar bijzonder het tweede
gedeelte, waar de noodzakelijkheid van

ken

op eene zeer gepaste

wijze

bidden

en

wer-

wordt aangedrongen.

De eenige aanmerking, die wij zouden kunnen maken,
is deze : Mag men , ter opwekking tot den ilrijd voor
het Vaderland, zich wel beroepen op bet voorbeeld van
Hem , die zijn leven niet te dierbaar achtte, om het ,
onder de vreefelijkfte folteringen , aan een kruis op te
ofFeren voor de zijnen ? Was dit, wat men gewoonlijk

vaderlandsliefde

noemt ?
De Hoogleeraar PIERINGA predikte over denzelfden
tekst, en vernam eerst des avonds v6Or het uitfpreken, dat zijn vriend hetzelfde onderwerp had behandeld.
Het zoude onvoegzaam zijn, bier vergelijkingen te ma-

ken. Ook deze Leerrede is eerie gepaste opwekking tot

J. HER INGA, EL IS A ' S Z., RAAD ENZ.

biddend werken

en

werkend bidden.
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De tweede , over

Ps. LXXXIV: 12, 13 , des Zondags v66r het uittrekken der Studenten uitgefproken , heeft bijzonder ten
doel , bij deze jonge manfchap godsdienaige gezindheid
op te wekken of te verarken. Het is een hartelijk
vaarwel , dat de achtingwaardige Akademieprediker hun
toeroept. Wat kon er te dier gelegenheid beter gezegd

die in opregtheid wandelt , mag op
Gods befcherming hopes 2 Beide Leerredenen liet Prof.

worden dan : Hij ,

HERINGA in klein formaat drukken , ten einde aan

elk der twee honderd en vilftig uittrekkende Studenten
een exemplaar te kunnen aanbieden. Gelukkig de jongelingen , indien zij , deze bemoedigende toefpraak niet
vergetende , aan de heilzame vermaningen van hunnen
vaderlijken vriend beantwoorden ! Dan zal

zon en /child

God bun een

zijn.

Over de ligchamelayke Opvoeding der Kinderen, in het
vroeglle tijdperk huns /evens. Een Boek voor Moeders. Door H. s. HUMANS, Doctor in de W9'sbegeerte , Genus- en Heelkunde, enz. te Brusfel.
Te Rotterdam, bij de Wed. J. Allart. 183o. In kl.
8vo. 243 Bl. f - 6o.

D

it boekje prijst zich door eenvoudigheid en bevatte-

lijkheid aan , en is vrij van overdrijving , waaraan zich
anders Schrijvers eener Gezondheidsleer wel eens fchuldig maken. Veel nieuws zal men er juist niet in vinden ; maar het boek is niet voor Geneeskundigen , het is
voor Moeders gefchreven. Aan hare belangftelling kunnen wij dan deze voorfchriften gerustelijk aanbevelen ,
en hopen , dat dezelve , door haar behartigd , mogen
bijdragen tot bevordering van de gezondheid barer
lievelingen.

24 H. A., VON RA MP

BOOMGAARD EN HET WOUD.

De Boomgaard en het [road , enz. Een Gelchenk voor
de jeugd. Het Hoogdaitsch van H. A. v o N K A MP
vrij gcvolgd. Te G. S. Leeneman
van der Kroe. 183o. In kl. Sy°. VIII en 178
f 9o.

P

it boekje over vrucht- en woudboomen is wel ifitgevoerd, en met een aardig plaatje verfierd ; bet is in
verfaillende kleine opflellen verdeeld , die meestal met
toepasfelijke dichtregels eindigen. Van het gebruik der
onderfcheidene boomen worth kortelijk melding gemaakt.
Voor kinderen te fcbrijven , is niet zó6 gemakkelijk ,
als velen zich dat voorftellen. Er behooren een natuurlijk verftand , veel geest van waarneming, en een voor
ware eenvoudigheid geflemde fmaak toe. Het komt ons
voor , dat de kindertoon in dit boekje niet zeer gelukkig
getroffen is. De mystieke allegoric]n zullen Diet in den
frpaak vallen van onze lieve jeugd. Men oordeele uit een
voorbeeld: „ Door elke plant wil de goede God ons
jets mededeelen en de denkende niensch verflaat de taal
der plantenwereld. Hij verheugt zich met ciezelve , wanneer zijn levensdag helder is , en zij te zainen bet goede,
zoo vrolijk genieten , hetwelk hun de Schepper van boy en , heeft toegefchikt ; hij let op den zin van hare
bloeijende geltalte , en leest met zoete vreugde in hare
oogen, wat zij hem verkondigen; maar hij treurt ook
met haar wanneer zij gebrek lijden, wanneer haar leven
donker is, en deelt haar gaarne mede wat hij geven kan,
om haar leven te onderhouden."
Is het dan zoo moeijelijk , natuurlijk te zijn ? En ,
zoo dit de toon van den ons onbekenden Hoogduitfchen
Schrijver is , waarom hem dan niet nog vriler nagevolgd?
In het vaderland van den onvergetelijken VAN ALPHEN
zal, hopen wij , wel een kindervriend zijn, die voor de
jeugd in proza geheel naar vereisch weet te fchrijven.

BROES, WILLEM D: EERSTE.
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in betrekking tot de fcheuring der 17 vereenigde Gewesten in de 16de Eeuw.
Door W. BRIDES, Leeraar bij de Gemeente der Hervornaden te Zniftergain. Te Amflerdam, bij J. van
der Hey en Zoon. 183i. In gr. 8vo. IV en 93 bif -20.

WILLE,M DE EERSTE,

beroemde Leeraar BRIDES., die zich vbeor eenigen
tijd weder zoo gunftig aan het Publiek heeft vertoond,

Vereeniging der Protestanten , zijne Befchouwing der Engeliche Kerk, en zijne Kerk en Staat in
wedcrzijdfche betrekking volgens de Gefchiedenis , bedoor zijne

handelt bier een onderwerp , fchijnbaar alleen tot de thatkundige Gefchiecienis behoorende maar toch met de ker-

de affeheiding van het
Noorden en Zuiden van ons Vaderland in de zestiende

keliike naauw vcrwanr. Het is

Eeuw , ten gevolge der wederzijdfche onverdraagzaamheid
van Roomschgezinden en Protestanten; eene fcheiding ,
die voor het Noorden zulke heilrijke, en voor het Zuiden zulke wrange vruchten gedragen heeft, niet alleen
naar Moot lioffelijke, maar ook naar hoogere, zedelijke
en veritandelijke beiangen. Natuurlijk moest de Gefchie•
denis onzer dagen, wear die zelfde fcheiding, of liever
fchcuring , (nog driftiger en geweiddadiger bewerkflelligd
dan in de zestiende Eeuw) alter aandacht bezig houdt,
en in cen' korten tijd alter berekeningen heeft te leur
getiteld aan dit tafereel van ecne dergelijke gebeurtenis
een dubbel belang fchenken. Hier komt wel het gezegde
van SCHILLER te pas, waar hij den optiand der Batavieren tegen de Romeinen met dien der Nederlanders
tegen Spanje vergelijkt: „ De Gefchiecienis der \Vereld
„ is zichzelve gelijk , even als de wetten der Natuur ,
„ en eenvoudig, even als de ziel des menfchen. De, zelfde gegevene onfflanciigheden brengen dezelfde ver„ fchijnfelen weder voort.” Ook nu lijdt het Noorden,
en vreest voor de gevolgen. Zal die vrees door de
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beerlijke uitkomst evenzeer gelogenftraft worden? De
nafporing der Gefchiedenis van die vroegere fcheiding,
niet bewerkt, maar voorzien en , zoo veel mogelijk ,
onichadelijk gemaakt door den Vader des Vaderlands ,
kan ons misfchien in dat donkere vooruitzigt een' lichtftraal geven. Zoo dacht er de Heer B R o E s over;
maar hij liet de gevolgtrekkingen aan den lezer over , en
bepaalde zich tot de vroegere gebeurtenisfen.
Men kent den ftij1 van BROES, vol pit en merg,
niet altijd overeenkomftig de meest gebruikilijke woordvoeging , maar bij denkers daarom Diet minder aangenaam.
Het werk is in drie voorlezingen, of, zoo het fchijnt ,
voorlezingen (volgens het Voorberigt in een' kleinen
Vriendenkring gehouden) verdeeld , en behandelt in de
eerfte, na eene korte historifche vooreerst de
fchrandere ftaatkunde van o RANJE, in het beramen
der Utrechtfche Unie. De Gentfche Bevrediging was
ongenoegzaam , was onhoudbaar geworden; — men moest
dus hedacht zijn op een meer innig verbonci, althans
van fommige Gewesten. De Noordelijke ProvinciM waren , door hare ligging en gefchiktheid ter verdediging,
tot bereiking van dit doel het bekwaamfle; to meer, daar
zij verst van het oorlogstooneel waren verwijderd, en
dus tijd gehad hadden , zich van de in 1572-1576 geledene verliezen to herilellen. Kon men het geheel behouden , zoo veel te beter; kon men dit niet zoo was
toch een gedeelte gered.
In het tweede {Ink (waarfchijniijk de tweede voorlezing) gaat men, na de veeivuldige botfingen tusfchen
eene fchrandere en eerlfyke itaatkunde te hebben aangeroerd, over tot het betoog, dat ORANJE ' s oogmerken
met de grondlegging der

Utrechtfche Unie

ook tot de

laatfte behoorden. De Schrijver doet dit in den vorm
eener pleitrede. De aanklagt tegen den Prins is algemeen,
alsof hij door zijne handelwijze over 't geheel de fcheu-

bijzonder , in zoo verre
Utrechtfche Unie op zichzelve die zou hebben bewerkt. Het eerie punt der befchuldiging wordt vooreerst
ring bevorderd zou hebben; of
de

WILLEM DE EERSTE.
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langs een' omweg, door eene befchouwing van 's Prinfen
karakter,, beantwoord. Hij was bijzonder aan het Noorden gehecht , was gretig op gezag , en gefiepen thatkundig. Dit alles toegegeven zijnde , volgt daaruit nog
nicts, wat hem in dit geval zou kunnen benadeelen. Zijne
betrekkingen als Stadhouder, en, gedurende vier bloedige en hagchelijke jaren, als ftrijd- en rampgenoot , tot

Holland

en

Zeeland ,

moesten hem natuurlijk aan die

beide Provincien hechten; maar het is ook bekend , dat
hij zich als Auwaard aan Braband verbond , dat hij veel
en lang te Antwerpen en te Brusfel vertoefde , en voor
eerstgemelcie [lad en hare veiligheid nog meer zorg droeg
dan hare eigene Regering. Van eerzucht en wensch naar
hoogeren rang is de Prins niet geheel vrij te fpreken;
maar in dit geval zou zijn gedrag eerder het tegendeel
bewijzen. Immers , hij belhoeide veeleer zijn gezag , dan
hij het uitbreicide , door zich aan het hoofd van zeven
in plaats van zeventien Gewesten te itellen. (Ook wees
hij immers de waardigheid van Hertog over Braband van
de hand, omdat hij den honing van Spanje geen voor.
wendfel tot lastering wilde geven. Zie B 0 R , XVIIde
Bock , WA GENAAR VII& D. bl. 484 , en Nalezingen , Me D. bl. 300-302). Ten opzigte van het derde
punt , de fijne fla.atkunde , moet men de omftandigheden
aanmerking semen. Een gewoon Vorst, die heeds
bet beste vermoedt en geen kwaad in 't verfchiet ontdekt , zou bier niet doorgekomen zijn.
Nu komt de voorfpraak des Prinfen tot de

fche

regtflreek-

befchuldiging , dat namelijk de Prins deel gehad

hebbe in de

Gentfche onlusten en oproeren in en na 1577.

Het valt, wanneer men de gevolgen mederekent , niet te
ontkennen; doch , fchoon ons dit dubbele behoedzaamheid op onze daden moet infcherpen, waar zou bet echter
heen , indien men iedereen voor alle de gevolgen zOer

daden

wilde verantwoordelijk maken ? De Prins was
door AERSCHOT en de zijnen gedwarsboomd; hij
wilde hen onfchadelijk maken , maar daarom niet de gruwelen der

Gentfche

kerkfchenders en plunderaars wetti-
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gen. Integendeel, men mag denken , dat dezelve den
gematigden Vorst verbazend gehinderd hebben. Wij
wenschten op dit punt wel eens eene Verhandeling te
lezen , die , zoo men zegt , door den braven en geleerden w i L LED's voor de drukpers in gereedheid gebragt,
doch wegens de tijdsomflandigheden teruggehouden is.
Dezelve moet over die gebeurtenisfen veel licht verfpreiden. Ook hadden immers de Walen niet dadelijk tot
den wanhopigen ftap behoeven over te gaan , van zich
Oanje in de annen te werpen.
Eindelijk , tot de laat/le befchuldiging komende, de
Utrechtfche Unie zelve, als onbellaanbaar met de eenheld der Nederlanden, doet de Eerw. Schrijver vooraf,
bij wijze van voorbereiding, den Prins kennen , als bij
uitftek zacht en verciraagzaam van aard , en als een gezworen vijand van alle vervolging. Doch zoo dit waar
is, dan is het niet waarfchijnlijk , dat ORANJE met zijne
zachtaardigheid en infchikkelijkheid , die zoo wel Hervormde als Roornfehe ijveraars laakten , de Zuidelijke

Gewesten, vegens de Godsdienst , zal hebben verbitterd
en van zich afgewend. Dit moet men veeleer van hen
Godverzaker uitmaakten ,
gelijk DATHEEN. (Onzes inziens had deze aanmerking,

verwachten , die den Prins voor
waarbij de verdraagzaamheid

des

Vorften op eene bijzon-

dere wijze gekenfchetst wordt , bij bet vorige fink,
waar men bepaaldelijk over de Gentfche onlusten bandelde , behoord.) Maar ook waren de Gentfehe Vrede
en de Utrechtfche Vereeniging met elkander geenszins in

aanvulling, ter
van de eerite. Daarenboven werd de Unie

tweeflrijd. De laattle diende flechts ter

verfierking

niet in flute gefloten , en, 't geen alles afdoet , zij was
ook voor de Zuidelijke Gewesten toegankelijk. Gent,
iintwerpen , Brugge, .1Iperen en andere fteden hebben
werkelijk deze nadere vereenigitzg aangenomen. Ook
was de Gentfehe Vrede reeds vroeger, in weerwil der
pogingen van o RANJE, om haar door de tweede Britsfelfche Unie in nand te houden , feitelijk overtreden, en
reeds in verfcheidene Gewesten een ijdele naam gewor-
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den, (de

Gentenaars

en

Malcontenten

ftonden gewapend

tegen elkander over) v66r het flichten der Unie van

Utrecht.
Ziedaar het beloop van dit belangrijke ftuk. Wij zullen nu eenige aanmerkingen in bet midden brengen, die ons
de geleerde Schrijver gewis ten goede zal duiden. Vooreerst eene kleinigheid. Bl. 6: „ Tusfchen de

GentfeU

„

Bevrediging en de Utrechtfehe Unie verloopen drie
„ jaren ongeveer." Niet meet dan twee jaren en ruim
twee maanden (Nov. 1576 tot Januarij 1579.) Dat zich
(zie bl. 35) het krijgstooneel federt 1574 , Leydens ontzet , fchier geheel nit Holland zou hebben verwijderd,
is onnaauwkeurig. Werden niet in 1575 en 1576 Oudewater,, Schoonho yen en Woerden ingenomen of verwoest,
en Itond niet wILLEM I op het punt , om met alle
tilbare have het land to verlaten ? Doch dit is eene
kleine vergisfing. Van meet- belang komt bet ons voor,,
dat de Schrijver den bulderaar DATHEEN en zijns gelijken bijkans verdedigt (zie bl. 27), en twijfelt, of het

Nederlandfche Gemeenebest bij een' veel gematigder ilver
colt zou tot /land zi/n gekomen. Al ware dit zoo , dan
zou nog het doel de mi.Idelen niet heiligen ; maar het is
zoo niet. RIJHOVE, IMBIZE, DATHEEN, MODET,
PROUNINK, REINGOUD en alle die Ultra- Hervormden en zamenzweerders tegen rust, orde en vreedzame Godsdienstoefening van andersdenkenden hebben
geenerlei heldendaden ten voordeele der goede zaak verrigt, maar wel de Roomschgezinden, zelfs gemoedelijke
vrijheidsvrienden, van zich afkeerig gemaakt; fommigen
dier woelgeesten waren ten flotte zelve verraders , gelijk
I at B I Z E en de Godvergetene SONOY, die, ja , wel
dienften aan de vrijheid bewezen , maar dezelve door
zijne Inqui/itie in Noordholland op de gruwelijkfte wijze
gefchandvlekt heeft. Neen! de dolle Demokraten zijn
overal de bedervers ook van regtmatige of ten minfte
verfchoonlijke omwenteling. en. Gelijk de Gentfche heiligfchenders en verwoesters in 1578 aan den heiligen Nc-

elerlandfchen opftand, zoo gaven CROMWELL en zijne
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Independenten in

1649 aan de

Engelfche , de mannen
Franfche Om-

van den to Augustus 1792 aan de eerfle

wenteling eene heillooze flrekking. Ook de tweede ontbreekt het reeds in geenen deele aan zulke booze geesten , die nicts gelooven , geene wroegingen of zedeltik•
heid kennen , en er thans openlijk voor uitkomen , maar
in de Eeuwen van SONOY, IMBIZE en cr.omwELL
nog een godsdienftig manteltje moesten otnhangen , terwijI zij alle banden der Maatfchappij losmaakten. Dat
de Heer BR OE s de woelzieke Predikanten der 16de en
17de Eeuw het nakroost van D A T H E E N noemt , ftrekt
hun waarlijk niet eere ; en in de Ainnestie kunnen zij
zoo min, als iemand, voor de onverbiddelijke regtbank
der Gefchiedenis , deelen. Geene omtlandigheden kunnen
ons met eenen mensch als SIMONIDES, den onverfchilligen getuige en kerkeltyke voorfpraak van het
moordtooneel der DE W I T T E N, verzoenen. De vergelijking van eenen D A T H E E N met den grooten LUTHER, (bl. 23) al

is

het ook flechts in an opzigt ,

komt ons geheel ongepast voor. Eigenlijke

nairen

Revolutio-

zijn altijd pesten der Maatfchappij.

Vreesden wij niet te lang te worden , wij zouden nog
bl. 97 , als eene proeve van den eigenaardigen flij1 des
geachten Schrijvers , mededeelen. Nu eindigen wij dit
verflag met eene aanbeveling van dit korte , maar zaakrijke gefchrift aan alle liefhebbers des Vaderlandfche Gefchiedenis , even zeer om den inhoud , als om bet loffelijke en
vaderlandlievende doel der uitgave (ten voordeele van het
aanwerven van Matrozen door Zeemanshoop.)

Reis naar de Eilanden der Zuidzee, gedurende de
jaren 1827 en 1828 , behelzende het verflag der ontdekking van het lot van DE LA PEROUSE, door
den Scheepskapitein P. DILLON, voorrnalig Bevelhebber van het Engelfche 0. I. C. Schip Refearch.
Uit het Fransch vertaald. II Deelen. Met Platen.
Te Arnlierdam , bij G. J. A. Beijerinck. 18so In gr.
8yo. Te zamen 686 bl. f 7-20.
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et lot van den ongelukkigen , hoogstverdientlelijken

Franichen

Zeereiziger DE LA PLROUSE en de zijnen

heeft niet alleen alle beminnaars der Aardrijks- en Volkenkunde , finds meer dan veertig jaren, veel belang ingeboezemd , maar ook de Regeringen aanleiding gegeven ,
om uitrustingcn tot deszelfs ontdekking te doen. De
Heer D ' ENTRECASTEAUX werd, in 1791 reeds , door

Franfche Regering met de twee fraaifte
Franfche Zeemagt tot dat einde afgevaar-

de toenmalige
fchepen der

digd , doch kwam onverrigter zake terug. Ditzelfde was
het geval met meer andere Franfche fchepen , die alle
(in zoo verre zij de Zuidzee bezochten) in last hadden ,
naar bet lot des Zeemans , en der uitrusting , onderzoek
te doen , die nog even v66r de uitbarfting der nieuwe
barbaarschlieid , door de heillooze Revolutie van 1789 ,
als 't wars een fchitterend bewijs wilde afleggen , zoo
der hooge befchaving en veredelde nienfchelijkheid , waartoe Europa v66r dat tijdperk van jammer , verwoesting
en moord was opgeklommen , als van de zeldzame
menschlievendheid en uitnemende bedoelingen van LODEWIJK XVI , dien voortreffelijken Monarch , door
de Revolutionaire tijgers vermoord. LA PAROUSE
was de welgekozen , waardige vertegenwoordiger dier
edele gezinciheden ; en zijn togtgenoot , de niet min
deugdzame LANGLE, is op de Zeevaarders - eilanden
als flagtoffer dier menschlievende bedoelingen gevallen ,
even als zijn Monarch eenige jaren later door monflers ,
nog wilder , nog veel zwarter van ziel , dan de kannibalen der Zuidzee.eilanden , en wier Rijk in

Europa

thans

weder begirt !
Het is in den nieuweren tijd aan een'

Engelfehen

Zee-

reiziger gelukt , het lot , dat LA PAROUSE en de zijnen getroficen heeft , (van welke men federt 1788 uit
geene berigten meer had) met de hoogfte waarfchijnlijkheid te hepalen. De naam diens reizigers ILLo N) doet ons zijne Franfche afkomst ver-

Nieuw-Holland ,

moeden , hoewel daarvan in het verhaal zelve geene
blijken voorhanden zijn. De aanleiding tot deze ontdek-
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king was een toeval. Nadat de Heer DILLON, een
Scheepskapitein , die 22 jaren in de Zuidzee heeft rondgezwalkt , in 1813 op een der Fidji-eilanden , op eene
hoogst zonderlinge wijze , ontfnapt was aan eenen vervaarlijken moord , die bijna alle zijne makkers getroffen
had , had hij , dertien jaren later , een' der beide zeelieden ,
die met hem op eene bijna wonderdadige wijze aan dat
gruweltooneel waren ontfnapt, op een der Zuidzee-eilanden , tot den Archipel van St. Cruz behoorende en
Tucopia genaamd , aangetroffen. Hier vond hij tevens
een zilveren degengevest, hetwelk nit een niet ver van
daar gelegen eiland , Vannicollo , was overgebragt, en ,
gevoegd bij het verllag , dat aldaar nog vele voorwerpen van

Europeesch

maakfel werden aangetroffen, den

Kapitein op het denkbeeld bragt , dat dit wel van de
langgezochte Expeditie van LA PAROLISE. kon afkomftig zijn. Door tegenwind werd hij nogtans belet , dit
toen te onderzoeken. In Bengalen teruggekeerd , haalde
hij de Engelsch-Indifehe Regering tot eenen togt over,
om dit nader te onderzoeken. Hem werd daartoe het
bevel over het (chip the Refearch opgedragen ; doch
tevens drong zich bij hem zekere Doctor T y TLER in ,
die , volgens de befchrijving van DILLON, wel de lastigfte , onaangenaamfte knaap moet geweest zijn, waarvan
men zich een denkbeeld kan maken. Hij was volmaakt
op het fchip , wat de zich noemende Liberalen in _Ely

ropa zijn , een woel- en wargeest , die niets dan onrust
zocht , de manfchap tegen den Kapitein opzette , en dezen , onder allerlei voorwendfels van onbekwaamheid of
zelfs van krankzinnigheid , van het bevel zocht te verwijderen ; zoodat D I L L O N zich genoodzaakt zag , hem,
om grooter onheil voor te komen , in hechtenis te doen
zetten. Dit nam de voorftander der onbepaalde vrijheid
zoo kwalijk , dat hij den Kapitein op de eerfte aanlegplaats , Hobarts-Town op van Diemensland, aanklaagde ,
en tot eene boete van Soo p. ft. (6000 gulden) deed
veroordeelen. (Deze beklaagt zich daarbij hoogelijk over
de fchreeuwende eenzijdigheid en onregtvaardigheid der
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Engelfcbe

Regering in dat gewest.) Over 't algerneen

had de Kapitein vele moeite Met zijne manfchap , vooFal
met een' Onderflutirman en een' gedurig flapenden Officier van de wacht de manfchap van zijn vaartuig fchijtit
alles behalve nitgelezen geweest te zijn.
De togt ging uit

land ,

van Diemensland

naar

Nieuw-Zee-

alwaar de gemeenzame omgang , dien de Kapitein

met verfcheidene Opperhoofden had, hem niet belet, den
bloeddorst en de wreedheid van dit yolk van menicheneters op te merken , die zich van de fchandelijkfte listen
bedienen , om hunne vijanden in handen te bekomen ,
te braden en te verflinden ; want hun trek naar menfchenvleesch gaat alles te boven. (Men vindt er den fchitterenden en vereerenden post van inzouter van menfchenhoofden .0 Van Nienw-Zeeland zocht men de VrPndeneilanden op. (1) I L L o N nano dus den koers van onzen
ontdekker TASMAN in 1642). Van de laaghartigheid
en het verraad der eilanders van Eawa (Illiddelburg)
verneemt men verfcheidene flalen ; maar op Tonga-tabou
(Amflerdam) ondervond de Kapitein de grootfte minzaamheid en ontving er overvloedige levensmiddelen.
In het tweede Deel vernemen wij de verdere reis naar
de eilanden Rothuma, Tucopia en Vannicollo , Mannicollo of het eiland van la Pdroufe. De eilanders van
Rothuma en Tucopia zijn zeer zachtzinnig en minzaam
omtrent vreemdelingen ; hoewel de eerften zich van het
kapen van ijzeren gereedfchappen , die zij zich niet kunnen aanfchaffen , niet kunnen onthouden. Bij de Tucopianen heerscht de gewoonte , om, ten gevolge der
fchaarschheid van levensmiddelen door fterke bevolking ,
alle de knaapjes , die na den tweeden zoon geboren
worden , te wurgen. (Eene zeer confequente toepasfing
van het ftelfel van M A L T H U S ! Men ziet het, onze bevolkings-theoristen leeren flechts , hetgeen de Wilden reeds
voorlang in praktijk bragten.) Van eenen anderen kart
is bij doze vreedzame menfchen , die bijna geen ander
dierlijk voedfel kennen dan een weinig visch en van tijd
tot tijd eenig wild gevogelte van een naburig eiland,

de
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De varkens hebben zij uitgeroeid , om-

dat zij hunne velden omwroetten , en leven thans bijkans
uitiluitend van plantenvoedfel. Aileen de jaloezij veroorzaakt nog wel eens bloedige tooneelen ; hoewel de

meisjes

er eene volftrekt onbepaalde vrijheid genieten. Op dit
en de naburige cilanden heeft men

huizen der geesten,

ter woning voor de zielen der afgeftorvcnen. De befchrijving van Mannicollo (hetwelk men vooral niet met

Mallicollo van c ooK moet verwarren) en het verblijf van den Kapitein op hetzelve is
eenigzins langwijlig en vervelend , omdat de Schrijver aldaar alle voorwerpen , tot het kleinfle finkje
het zuidelijker gelegene

ijzer toe, die men van de fchipbreuk van LA P E R O U S E
nog over heeft, moest opfporen , en, met alle de onderhandelingen , deswege met de inboorlingen gehouden ,
uitvoerig opgeeft. Over 't geheel had hij ons wel van
een gedeelte van zijn dagboek , dat voor den algemeenen
lezer weinig belang heeft, kunnen verfchoonen. Maar
omtrent de bijzonderheden nopens de fchipbreuk moest hij,
om zijnen vijanden den mond te floppen en de identi-

teit

te bewijzen , uitvoerig zijn. Het blijkt nu , volgens
groote waariChijnlijkheid , dat LA PEROUSE, met zijne
na den moord van L A N G L E overgeblevene togtgenooten , op het rif ten westen van

Mannicollo

heeft fchip:

breuk geleden ; dat een der beide fchepen dadelijk is gezonken , en de manfchap , naar land gezwommen , deels
door de haaijen verflonden , deels door de inwoners vermoord is, die hunnen zachten aard in dit geval verzaakten , omdat zij hen voor booze demons of zeemonflers
hielden. Van bet andere fchip moet zich de manfchap
gehorgen , en zelfs van het wrak een ander vaartuig hebben zamengefleld, hetwelk daarop zee koos , zonder dat
men weet , wat van die manfchap geworden is. S]echts
twee menfchen , een oud man en , zoo het fchijnt , zijn
dienaar , bleven op het eiland ; de eerfte was drie jaren
v6Or de komst van DILLON eerst geflorven , de baffle
naar een naburig eiland vertrokken. D I L L o N deed vruchteloos moeite , hem op de omliggende eilanden van den
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Archipel van St. Cruz te vinden. Er moet een zeer groote
voorraad van ijzer aan boord geweest zijn, daar de geheeie
bevolking des eilands zich nog daarvan bedient.
De inboorlingen van het (door den Kapitein zoo genoem.
de) la Péroufe's-eiland, of Mannicollo , moeten van het
ras der Aultraal-Negers zijn, daar (bl. 62 des Ilden Deels)
hun vel gitzwart en bun haar zoo kroes is als wol. Nogtans
is hunne taal een mengelmoes van die van Nieuw-Zeeland ,
O'Taiti en de Fidji-eilanden , die door menfchen van het
Malerfthe ras bewoond worden. Ook komen de zeden en
gebruiken meer met de laatften overeen. Zou bier eene ver.
menging der beide rasfen in vroegeren tijd hebben pints
gehad? of moet men de zwarfheid en wolachtigheid niet zoo
letterlijk opvatten? want ook de Maleijers der Zuidzee heb.
ben kroes haar. Ilet eiland is zeer Hecht, met niet weer
dan woo menfchen bevolkt, en er heerfchen walgelijke ziekten. Ook is het eiland over 'r algemeen ongezond.
Van dir eiland, het hoofddoel der Expeditie, en na vergeeffche pogingen , om den vertrokken' Europeaan in de be.
ter bevolkre en bebouwde omliggende eilanden van St. Cruz
of der Koningin Charlotte te vinden, noodzaakten de ziekten
onder de manfchap den Kapitein tot het vertrek naar NieuwZeeland , van waar hij eenige tolken, door hem gebezigd,
met eene andere gelegenheid naar Tonga en Tucopia terug.
zond. (Een dier tolken, een goedaardig mensch, was overleden.) Van daar keerde men over Port Jackfon , in NieuwHolland , naar Calcutta terug , en befloot Kapitein DILL o
eindelijk tot de rerugreis naar Engeland, aiwaar hij de opgedane voorwerpen ten toots flelde , deed vergelijken , door
den Franfchen Gezant DE POLIGNAC vleijend ontvangen,
en naderhand door E AR EL X vorftelijk voor zijnen ijver beloond werd. Men erkende algemeen de echtheid der ont.
dekking.
Ziedaar een kort verflag dezer Reis, met een voor de eer
der wetenfchap zoo wel, als voor de menschheid belangrijk
doel ondernomen en ten einde gebragt. Voor de Aardrijks_
kunde is dezelve ook niet geheel onvruchtbaar. De eilanden
Rothuma, Tucopia en Mannicollo (van DILLON) hebben wij in
onze beide jongfte Aardrijkskundige Woordenboelten of geheel niet, of flechts met aanduiding van den naam en gebrekkige lengte- en breedtebepalingen , gevonden. (Zoo flaat
Tucopia bij BRUINING, die het flechts noemt , op 1620.
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0. L., terwijl het 168 0 , is.) Omtrent het bellaan van eenen
Noordwest- Mousfon in deze westelijke wateren van Polynefiê komen ook belangrijke opmerkingen voor. Doch gemakkelijk had al het wetenswaardige voor het Algemeen in
ddn boekdeel kunnen worden zamengedrongen; en aan de
hooge belangftelling, die het verhaal van het levensgevaar
des Schrijvers en zijner rampgenooten op het Sandel-eiland
wekt, (een avontuur, waarvoor de Schrijver verdiend had
eene DESDEMONA te winnen (*)) beani twoordt het vervolg
niet altijd. De vele kibbelarijen van den Schrijver met den
twistzoeker T y TLER, waarbij het Publiek geen belang heeft,
hadden ook zeer kunnen verkort worden. Over 't geheel nogtans leest het boek aangenaam , en de vertaling is
vrij goed.
(*) Zij beminde OTHELLO, omdat hij vvist te vertellen

Of hair-breadth 'scapes in th' imminent deadly breach,
Of being taken by the infolent foe,
And with it all my travels history,
And of the Canibals, that each other eat. OTHELLO, Act. I. Sc. 8.

Nieuwe Werken van de Maatfchappij der Nederlandfche Letterkunde te Leyden. liden Deels 'fie Stub. Te Dordrecht,
bij Blusfé en van Brawn. In gr. 8vo. IV, 356 en 41 Bl.
f 3-3o.

D

e Maarichappij der Nederlandfche Letterkunde, aan we!.
ke wij zoo menige fchoone Verhandeling verfchuldigd zijn,
gaat op eene loffelijke wijze voort met het behartigen van
alles, wat tot uitbreiding en aanbeveling onzer taal en vaderlandfcbe wetenfchappen kan verfirekken. Zij had gevraagd: eene beknopte voordragt van de Noordfche Mythologic,

ontleend nit de oorfpronkelijke Gedenkflukken, en met aanwijzing van bet gebruik , dat hiervan in de Nederlandfche Mchtkunde zou kunnen gemaakt worden. De l-leer N. W E S TENDORP beantwoordde deze zoo wel voor de gelchiethinis nls
fraaije letteren belangrijke vraag, en werd den gouden eere-
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prijs overwaardig gekeurd. 's Mans bekwaamheid in het yak
van vaderlandfche oudheden is bekend en gewaardeerd. Daze Verhandeling levert daarvan eene nieuwe en fchoone
proeve. Hij fplitst zijn werk in twee deelen , gelijk de
vraag daartoe van zelf aanleiding gaf. Het eertte deel be.
heist eene beknopte voordragt van de Noordfche Mythologie ,
ontleend uit de oorfpronkelijke Gedenkfiukken. Deze beknopte
voordragt, welke op gedaan verzoek nog bekort is, beflaat
356 bladzijden, en in deze bladzijden hebben wij flechts
de helft der vrage , zullende de Schrijver in het tweede gedeeice aanwijzen, Welk gebruik van de Noordfche Mythologie

in de Nederlandfche Dichtkunde zal kunnen gemaakt warden.
Daar nu WESTENDOR p niet befchuldigd kan worden van te
groote langdradigheid en het verfpillen van veel woorden bij
weinig zaken, kan de lezer zich een denkbeeld vormen, met
welke naauwkeurigheid die Noordfche Mythologie is uiteengezet.
In het eerfte Hoofddeel wordt de eigenlijke Godenleer
verklaard, en ons veel belangrijks medegedeeld over de
voorname Godheden TUISCO, MAN, THOR, WODEN,
IRMIN, ODIN, NIORD, PRYER, 00k Over de minder
bekende Godheden, eenige met Romeinfche namen betiteld,
over de Fan, Nornen Reuzen, Dwergen , Spoken. Dan
wordt de bijzondere geloofsleer toegelicht , de Theogonidn
en Kosmogonidn en de zedelijke begrippen der menfchen verklaard. In het tweede Hoofdltuk fpreekt de Schrijver over
de Eerdienst, dat is over de heilige tijden, piaatfen , per..
fonen en zaken. — De lezing van dit eerfte gedeelte eens
zoo belangrijken werks , waarin oak vele gewooncen en zeden
onzer voorouderen te berde gebragt worden, doet ons zeer
verlangend uitzien naar het tweede.
De Verhandeling van den Heer w. c. ACKERSDIJCIL,
aan de Leydfche Maatfchappij ingezonden, en door haar in
dit deel barer werken met regt opgenomen, gaat over de
ongepaste en drukkende middelen, in vroegere tijden hier te
lande gebezigd tot bet ontdekken van misdaden en overtredingen , bijzonder het houden , bezitten of hooren van gemeene of Julie waarheid, xilede tot opheldering van hetgeen
verhaald wordt daaromtrent in den jare 1298 te Dordrecht
voorgevallen te zijn. Deze Verhandeling getuigt van des
Schrijvers oordeel en belezenheid in de oude oorkonden ,
en wij ontvangen er een duidelijker begrip uit, dan wij tot
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nog toe hadden , wat het beteekent , of gerneene waar.
held te beleggen, gebieden , bezitten, hooren , waarheid doen
of eeningen. Traagheid en onbekwaamheid, fomtijds door
bijgeloof en eigenbelang onderaeund , hebben die foort van
inquifitie ingevoerd en langen tijd flanci doen houden. Het
is eene bijdrage tot den lof van de verlichting onzer eeuw.

Bedenkingen over hetgeen men Mans gewoonlijk Geestdrift
noemt, voo(gedragen in Felix Meritis, op den 22 Dec.
1830 , en elders, door Mr. D. J. VAN LENNEP. Te ilmfierdam, iv" P. Meijer Warnars. 1831. In gr. 8vo. 26 Bl.

E

ene Verhandeling over het gepast en bet ongepast gebruik van het woord Geestdrift, in den zin van het Franfche
Enthoufiasme. Hoewel alleen in het Illagazipa bij opgemeiden
Boekhandelaar uitgegeven , gevoelden wij ons opgewekt ,
van wege het verfchillend oordeel na het uitfpreken derzelve , er bier een afzonderlijk artikel aan toe te wijden.
Wanneer het gevoel tot eene hooge mate van verheffing
is geklommen , terwijl ons eene gedachte zoodanig treft of
bekoort , dat ons geheele wezen , door eerie heerfchende
aandoening vervuld en bemagtigd , in dien toefland geraakt ,
welken wij ook door vervoering of verrukking ultdrukken , dan
vindt het woordgeestdr0 deszelfs eigenaardig , en dus gepast ,
gebruik. „Wie herdenkt niet , welke vreugd ons g anging, toen
„ wij, bij de herrijzing van ons volksbeaaan , de Holland„ fche vlag voor het eerst weer zagen wapperen? Wie herinnert zich niet , wat wij gevoelden , toen de Vorst onzer
keuze zijne eerae ' intrede binnen deze hoofdaad deed ?
„ War was geestdrift in de voile kracht van het woord ; en
elk onzer, die daarvan getuige was , flelt die dagen onder de
• gelukkigae van zijn leven.” (B1. 57.) Zoo ook kan de nitdrukking met juistheid gebezigd worden van den Dichter.
Zonder geestdrift kan niemand tot dichten geraken. Waar de
geest niet aangedreven worth on) zich tot zekere hoogte
te verheffen , is het dichten inderdaad onmogelijk , en de
„ Ouden ilelden daarom vast, dat de Dichter door eene
„ godheid werd aangeblazen , en bij hem alzoo werkelijk het
„ enthoufiasme plaats vond." (B1. I I.) De werkingen der
verbeelding, door het woord geestdrift aangeduid , zijn ten
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naauwfte verknocht aan de aandoeningen van het hart, en
maken vereenigd het leven uit van menig oogenblik van
vreugde en ontroering , dierbaar zelfs bij gemis en aandenken. „ Inzonderheid is dit het geval bij den minnaar,, in
„ wien niet flechts het hart van liefde blaakt , maar ook de
• geest altijd met verrukking orntrent de geliefde bezig is ;
„ fleet's zich de heerlijkfle beelden in de toekomst maalt,
„ en die aile feestelijk met rozen tooit. Een zoete tijd is
„ deze in het 'even , van welken, jells in meer gevorderde
jaren , de herinnering nog altijd Itreelt. Ik zal dus ook ,
• als ik van eenen jongeling hoor zeggen, dat hij zijne
„ fchoone met geestdrift bemint, op die ultdruicking niets willen aanmerken. Bij dit tijdvalt en deze foort van liefde
„ is , zoo ergens , het woord van juiste toepasfing." (Bl.
14.) Bij elk voorbeeld van gepast gebruik doer echter de
Heer IT A N LENNEP opmerken, dat er een min gepast, een
verkeerd gebruik van hetzelfde woord plaats vindt , en dat
wij zeer ligt van het een tot het ander overgaan ; zonder
het te bemerken , alleen orndat het behoort onder de geliefkoosde woorden van den dag. „ Er zijn weinig woorden ,
„ die, in onzen tegenwoordigen tijd, zoo dikwijls , zoo
„ gaarne en bij zoo vele onderfcheidene gelegenheden met
„ mond en pen gebezigd worden, als het woord geestdrift.
„ Het kornt dan ook nu telkens voor, in gebonden en on„ gebonden ItijI ; in nieuwsbladen en vlugfchriften bij her.
„ haling; in de meeste aanfpraken; ook in vele Staatsitukken
„ en Rapporten, die van den Minister van Financie'n niet
• uitgefloten.” (B1. 4.) Deze minder juiste toepasfingen
van het woord te doen gevoelen, maakt het belangrijkfte
deel uit , zoo als het inderdaad het voorname oogmerk is,
der Verhandeling. En het is ook datgene , wat fommigen,
die de voorlezing in onderfcheidene Genootfchappen bijwoon.
den , onzes achtens , zeer ten onregte heeft doen zeggen,
dat de Heer VAN LENNEP de geestdrift verwierp. De
Heer VAN LENNEP fprak niet tegen de geestdrift, maar
tegen het niet oordeelkundig, het onbezonnen, vooral tegen
het gezocht, het onnatuurlijk gebruik van het woord. Dat
het er ver of is , dat hij het gevoel zoekt uit te dooven,
hetwelk ons aanfpoort en pligtbetrachting zelve zoo zeer
verheerlijkt , kan hieruit blijken, dat eene zijner voornaamfle
bedenkingen gerigt is op gevallen, alwaar het woord, volgens hem , flecht gekozen is , omdat het te weinig zegc.
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• Maar wat dunks u, MM. HU. gij mannen, gij vaders,
die mij hoop , gij met teedere liefde voor dierbare panden
bezield., wanneer ik van u zeide, dat gij uwe echtgenoo„ ten, uwe kinderen met geestdrift bernint; zoudt gij zelve
• wel die uitdrukking zoo eigenaardig vinden? Kan zij zelfs
wei gebezigd worden van de teedere gade of moeder,, die
rr dagen en nachten achtereen bij het ziekbed van haren
• echtvriend, of het wiegje van haar' kranken zuigeling,
waakt? Ik geloof het niet, en echter wie twijfelt, of
„. bier mede liefde zij ? Aan geestdrift, gelijk aan Ole drift,
hecht zich. bet denkbeeld van iets vlugcigs, van iets, dat
PP
voorbijgaat. Huwelijksliefde, kinderliefde, ouderliefde zijn
71
deugden, en als zoodanig hebben zij ook in zich het vaste
kenmerk van beilendigheid en duurzaamheid.” (B1. 14.)
Het woord is dus te zwak bij vele uitdrukkingen , waar niet
flechts gevoel , vereerend , opweltitend , maar vooral diep gevestigd gevoel moet gekenmerkt worden; waar derhalve hij
niet het eigenaardige woord kiest voor de zaak, welke hij
wil uitdrukken , die zich bij voorkeur van het woord
geestdrift bedient. „ Ter verdediging van den vaderland.
„ fchen grond fnelde de bloem van onze jeugd te wapen.
, Mar ilaan zij, de edele jongelingen, op de uiterile voor, posten van onze grenzen , op de eenzame bolwerken van
• onze vestingen , lange nachten wakende in fneeuw en
koude. Is het geestdrift, die hen daar zal flerken? Neen,
PP
niet deze, maar beter dan deze; hetzelfde, dat hen fierkte,
toen zij huis en ouders en geliefde oefeningen verlieten ;
, het gevoel , dat zij Nunn' pligt, den heiligen pligt jegens
„ bet vaderland betrachten. Zij veinzen geene geestdrift ,
, die hen niet bezielt , maar zij oefenen deugd, hun van
• jongs of aan eigen geworden. Want ook de ouders oefe» nen gelijke deugd. Vraagt het aan hen , wier zonen nit• togen , of zij met geestdrift in dit vertrek toeftemden. Zij
„ zullen u alien met , meer of minder van weemoed doordrongen, item antwoorden: „ Neen ! maar wij gevoelden,
" dat het pligt was , in dat vertrek te bewilligen." (131.
ao.) Eene eerfte beperking derhalve, welke het woord in
juistheid van fpreken en zuiverheid van taal , naar de meening van den Heer V A N LENNEP, fchijnt te moeten ontvangen , is ontleend uit het ongenoegzame en eenigzins onbepaalde van deszelfs beteekenis in gevallen, waar we! gevoel,
znaar duurzaam gevoel, gevoel dat aan pligt en niet alleen
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aan verbeelding verbonden is, ons aanzec en vervult. Hier
ftraalt overal door de eigenlijke ftrekking van het betoog,
(welke misfchien fommigen bij het aanhooren te ligt ontging) dat onze taal te rijk is aan veel gefcbiktere benamin.
gen, om het veelvuldig gebruik juist van het woord geestdrift noodzakelijk of wenfchelijk te maken. Er loopt door
dit alles been eene fijne berisping, hoezeer vrij van alle
fcherpte, alsof zij met den voorraad en de hulpmiddelen onzer taal minder bekend zijn , Wien het woord geestdrift zoo
ras, bij elke gelegenheid, voor den geest fpeelt. Wenfche.
lijk eater kan hij bet gedurig uitfpreken van het woord niec
achten, omdat men alzoo ook de zaak inroept , of kan doen
vooronderftellen, bij gelegenheden, waar deze of niet beftaat,
of nadeel zou toebrengen, als zij beftond. Dit is als eene
tweede beperking aan te merken: zij betrefc minder het
woord, en meet. regtftreeks de zaak zelve. , Het kan zijn,
• dat in de ure des ftrijds een oogenblik van geestdrift
„ groote hinderpalen doe te boven komen en de overwinning
• beflisfe. Maar niec tot de tire des ftrijds alMën bepaalt
zich de pligt van den krijgsman. Niet in elken ftrijd kan
11
" hij aanvaller zijn of met geestdrift ten ftorm ijlen. Niet
„ bij elken aanval of florin worth zijne geestdrift met geluk
bekroond. Spilde niet de Franfche geestdrift vergeefs
„ hare aanvallen op het rustige palftaan der Engelfchen bij
Waterloo ? en was die zelfde geestdrift niet doorgaans den
Franfchen hinderlijk bij zeeflagen , waar zij, nit ongeduld
van zich niet ftraks lijf aan lijf met den vijand te kunnen
,' meten , rusteloos binnen fcheepsboord woelen en zich on• derling de dienst belemmeren." (BI. :9.) Het volgende
nit de pen van een', die zelf Dichter is , verdient alle opEr kan echcer ook door den Dichter van het
merking :
• woord misbruik gemaakt worden , vooral wanneer hij, te
„ veel toegevende aan het oude denkbeeld van goddelijke
" aanblazing, zich overdrevene voorfiellingen van de tot
• dichten noodzakelijke geestdrift vormt, meerdere geestdrift
" veinst, dan hij werkelijk gevoelt of noodig heeft, en
zich als op de lenden flaat , om tot die hoogere geestdrift
" te geraken. Misfchien heeft juist het woord zelf die vet.
" keerde zucht bij niet weinigen verfterkt. Zij is inderdaad
„ verkeerd, daar zij den Dichter of tot gemaaktheid voert ,
" of welligt nog tot lets ergers , zoo hij ilagen mogt , om,
„ door het overdrijven zijner nacuurlijke geestdrift, zich al
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„ meer en meer op te winder." (BI. t Eindelijk vinden
wij , als eene derde beperking tot het gebruik van het
woord, wanneer het geheel uit gemaaktheid voortvloeit, nit
overdrijving, nit zucht om met aangezet gevoei te dweepen.
Tegen dit Iaattle misbruik verheft zich de Heer vAN LE NN E P met kracht, ons fchilderende, hoe dit overdrijven herkomftig is nit de Franfche otnwenteling, ook tot ons overfloeg , en menig befpottelijk tooneel aanregtte. Doch het
zou ons onmogelijk zijn , zonder de kleur en levendigheid
aan het oorfpronkelijke geheel te benemen, dien invloed anders dan door een uittrekfel te doer kennen. Allergelukkigst
fcheen ons daarvan de volgende proeve: „ Om deze wer„ king van vreemden invloed op onze denkbeelden en nit„ drukkingen voor u,
HEI.1 meer aanfchouwelijk te
„ maken, met bepaalde betrekking ook tot het onderwerp
„ door mij behandeld, verzoek ik eerst diegenen uwer , die
„ het zich herinneren kunnen, voor hunne verbeelding terug
„ te roepen het oude gordijn van onzen ilads Schouwburg ,
„ met den bijenkorf , deszelfs opfchrift: ijver , en het on.
• derfchrift:
„ Dc bijen flatten bier het edifte dat zij lezen ,
„ Om d'ouden ftok te voen en d'ouderlooze weezen.
„ En verzoek nu voorts bun en u alien zich dat voor te
„ ftellen,hetwelk wij federt weer dan dertig jaren kennen ,
„ met den Apollo op den zangberg, bewierookc door veel„ kleurige Muzen en kunften, en het onderfchrifc:
„ Der kunnen god aan 't IJ, met geestdrift aangebeén,
Kroont bier in 't heilig koor verdienfte en deugd alleën.
„ Doet, MM. HE-1.1 bij de vergelijking dezer beide gordij.
„ nen , het onderfcheid van tijden en denkbeelden zich niet
• duidelijk opmerken ? — en, op welk van beiden zoude
• wel de echt Hollandfche geesc zich het meest vertoonen ?
, Was niet het beeld van nijvere bijen, die edelen honig
, tot een weldadig einde opzamelen, voor den Holland„ fchen coefchouwer even aangenaam als bevattelijk ? was
• niet alles daarbij nationaal, eenvoudig en juist? — Ilt heb
niet voor , de andere vertooning en het nieuwe op„ fchrift te berispen. Zeker was het noch aan den ichil-
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„, der, noch aan den dichter te wijten , dat de fchouwburg
„ niet meer ftrekken kon
, Om d'ouden flok te van en d'ouderlooze weezen.
„ Maar ik wil flechts vragen , of der kun/len god (bij de
flechts de Fran• Ouden was dit Mercurius , niet
„ fchen noemen dezen le dieu des arts), of dat heilig koor,
,, of die geestdrift niet blijkbaar gezamenlijit aan vreemde
• denkbeelden ontleend zijn; of er niet overdrijving pinata
• heeft, wanneer men zegt , dat bier, in 't heilig koor, be„ paaldelijk bier, verdienjle en deugd, en deze allddn, gee
kroond en dat aan 't L1 bijzonder der kunjien god met
„ geestdrift aangebeden wordc ? en hetgeen ik voorts inzon.
„ derheid wil doen opmerken is de beziging van dit woord
• geestdrift in plaats van het oude iiver des vroegeren gor.:
„ dkjns , dat Coen voor den verflandigen genoeg uitdrukte,
„ maar dat , ten tijde der vervaardiging van bet nieuwe
„ voorhangfel , voor den algemeenen geest niet fterk genoeg
„ was; want zeker is het , dat de dichter in zijn tweerege„ fig bijfchrift den geest van dien thd volmaakt heeft Dirge„ drukt.” (B1, 9.)—
hebben aldus de voornaamfte gezigt.
punten aangesvezen, die ons troffen verdeeld en gerangfchikt, wat in bet finkje zeff in 6en geheel, treffend door
rijkheid en bevalligheid, is zamengevoegd en ineengeweven.
Het Ian echter zijn, dat de bearbeiding zelve, het gedurig
afwisfelen van toefternming en wederiegging , de toon van
fcherts , waarop dweepers met geestdrift worden aangefproken , en gedwongen rekenfchap re geven van hunne tens;
het kan zijn, dat dit ailes, voor een gemengd gehoor aanleiding gaf tot eenige misvatting. Doch het is naauwelijks
te begrijpen , hoe fommigen , niet ongewoon aan letterkundige befchouwingen , en bekend met het verfchil tusfchen
woordenzifterij en het fiinere criticisms der taal, zoo ver
konden misrasten , dot hun de [leer VAN LENNEP voorkwatn als verdediger van zekere laauwheid, of van eene koude , wijsge°rige pligtbetrachting, alleen omdat bij nu en dart
het woord cede in tegenfleiting brengc met het opgehemelde
geestdrift. Vocral was dit niet te wachten van hen , die
hem hoorden, en talrijIte bijeenkomfien geboeid zagen door
iijne levendige fchildering, zijnen losfen, afgewisfelden roan ,
ernflig waar noodig, verheven zonder ophef, en daarbij
vooral die hooge wellevendheid in fpreektrant bewonderden,
BOEKBESCII. 1831. NO. 6.

266

D. J. VA N L E N N EP , BEDF,NRINGEN OVER GEESTDRIFT.

welken de Engelfchen (men vergunne ons deze opmerking)
in hunne taal zoo eigenaarciig uitdrukken door gentlemanlike
[peaking. Kan het zijn , dat onze taal , of liever dat hare
beoefenaars nog niet op die hoogte flan, van die letterkun.
dige juistheid in het gebruik van woorden te waarderen,
waarop vreemden zulken hoogen prijs flellen, die bij hen
geroemd wordt als de volkomenheid, de laatfte tool, door
befchaving aangebragt2 Wij kunnen het ter naauwernood
gelooven; en echter is het eene zonderlinge plompheid van
oordeel , als een letterkundige zich geene bedenkingen tegen
eeu woord kan veroorloven, zonder dadelijk geacht te wor.
den dat woord nit de taal geheel to willen verbannen. Hoeveel juist fpreken toebrengt tot juist denken, behoeven wij
toch zekerlijk niet te herinneren. Doch wij mogen doen opmerken dat inzonderheid grootfpraak overdrevene loftui.
ting, en alwat naar opgeblazenheid zweemt, niet zelden ,
en meer dan men gelcoft, voortkomen nit armoede van
denkbeelden en onmagt in de behandeling zijner taal. Het
is daarom , dat wij dit flak niet anders kunnen befchouwen,
dan als een fraai voortbrengfel van wijsgeerig-letterkundigen
arbeid.

Levensbefchrijving der berucbte Giftmengger 0. G GOTTFRIE D,
geb. TIMME, te Bremen : mitsgaders een uitroerig Verhaal van hare vreesfelijke wandaden. Gevolgd door een Bijvoegfel, hetwelk het Regterlijk onderzoek bevat. Uit authen.
tieke bronnen bijeenverzameld door WEISSENBURG, SR.
Met Portret. flit het Iloogduitsch. Te Aingerdam, bij de
Gebr. Diederichs. 183o In gr. 8vo. hill en 18 4 Bl.
f I-So.
De liefhebbers van het verfchrikkelijke zien zich in dit
boek inderdaad eenen kostelijken fchotel opgedischt! Huivering toch , affchuw en walging verdringen zich bij de lezing van de gefchiedenis eener vronw , die in haar 44fte
levensjaar niet minder dan veertig menfchen door vergif om
't leven heeft gebragt, en onder dezen haren man , haren
vader en moeder en twee barer kinderen ! !
De inhoud van het boek is kortelijk deze : Na eene beknopte Inleiding , waarin voornamelijk over de vergiften ge-
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handeld wordt , (hl. 1-6) volgt de Levensgefchiedenis van
MAR GARETHA GEZINA GO'rTFRIED, geboren TIMME,
te Bremen. In 25 Heofthlukken worden hier hare gruwzame
daden , meestal tot in de kleinfte bijzonderheden , voorgetteld.
Allc deze moorden cioorgeworfteld , krijgt de Lezer op bl.
135 het welkora berigt , dat de poging tot eenen nieuwen
moord door een Coeval mislukte , hetgeen de ontdekking en
gevangenneming van bet monfter ten gevolge had; waarna
dit gedeelte van het boek met het verhaal dier ontdekking
en van het eerIle verhoor van GEz INA befloten worth. Nu
volgr een Aanhangfel, (b/. 142-175) zijncte een uittrekfel uit
de Criminele Acten , waaruit wij ontwaren, dat het voorafgegaan Verhaal grootendeels nit de bekentenisfen . der befchuldigde is opgemaakt. Eindelijk krijgt men (bl. 177-184)
tot Befluit eene foort van defen(ie der befchuldigde, flrekkende hoofdzakelijk om aan te toonen, dat zij, federt hare
gevangenneming , fporen van geestverbijstering heeft opgeleverd , en dat men dos op hare confesfien niet veel of
kan , terniji geen der getnigen eenig-, regatreeksch bewijs tegen Naar heeft aangevoerd; waaruit dan worth afgeleid , dat
zij volgens de Wet niet kan geftraft worden.
Hiermede eindigt het bock ; zoodat menig Lezer in de onzekerheid zal blijven , war hij nu toch van de zaak te denken heeft, en of bet eerfle gedeelte van het werk , waarin
de 40 moorden op zulk een' flelligen won worden verhaald ,
waarheid , of alleen den fchijn daarvan behelst.
Deze onzekerheid worth niet weggenomen door de volgende zinsnede, op bladz. 175 voorkomende: „ In de la.
„ tere Verhooren heeft de befchuldigde vele zaken, die zij
„ hekend had, weder herroepen , waaruit men tot een' langen
„ dour van her weer en weer ingewikkeld wordende proces re, kenen kan. Over de Vernooren , zoo als over het re vel, lene Vonnis , is tot nu toe eene ondoordringbare duisternis
„ verfpreid. — Doch is het te verwachten, dat de misdadig, fter het loon barer menigvuldige wandaden niet ontgaan
zal, daar het wrekende zwaard der geregtigheid bereids
„ over haar hoofd zweeft , en bet Hooge Geregtshof , het', welk deze zaak moet nitipreken, met wijsheid en men„ fchelijkheid , onvermocid Yowl mart , dit merkwaardige
„ voorval te onderzoeken , ten elude een onpartijdig vonnis
„ te kunnen vellen." Deze onpartijdigheid, en de ijver,
waarmede de zaak 1114 nog wordt onderzocbt , had , naar ons
S2
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inzien, den Schrijver moeten terughouden, om op die wijze ,
als hij gedaan heeft, in eenen verhalenden en daarbij
ftelligen toon, deze Levensgefchiedenis in het licht te geven, en dit N.B. op een tijdflip , dat er over de verhooren
nog eene ondoordringbare duisternis verfpreid is. Nu heeft
hij de RegterlijIze magt in haar onpartijdig onderzoek vooruitgeloopen ; hij brengt eerst vele, zoo niet de meeste, zijner Lezeren in het denkbeeld, dat al hetgeen hij verhaalt
zonneklaar bewezen is ; en naderhand, als men niets anders
verwacht dan het vonnis , kri,igt men eene defenfie , die , als
men ze aanneemt, het geheele Verhaal op losfe fchroeven
Nit! Met teleurflelling merkt men dan op, dat men bier
niet het Proces, maar flechts het begin van een Proces
ontvangt, dat, volgens den Schrijver zelven, nog fang

duren kan.
Maar waartoe dan het bock zoo overijld in de wereld gezonden ? Billijk is dit niet. Nuttig evemnin: want wat
valt er voor den Regtsgeleerde, den Geneeskundige , den
Wijsgeer, of voor welken Lezer men wil, te leeren uit een
Verhaal, waaraan zekerheid ontbreekt ? Wij meenen dan dit
boek te mcgen !louden voor hetgeen er meer zijn, eene fpeculatie on de nieuwsgierigheid der menigte.
Het eenige, 't welk voor den Regtsgeleerde nog al opmerkelijk is , beftaat daarin , dat men thans nog te Bremen
dwangmiddelen of een fcherp examen bij de verhooren bezigt, naar aanleiding van Art. en der Preusf. Gerichtsordniing.
Zoo leest men op bl. 141: Van dit tier of begon het Pro-

ces, om, door fcherpe Verhooren en andere regterlijke dwang.
middelen , hear de voile behentenis der misdaden N.B. AF
Te PERSEN. Bt. 143: Men ondervroeg &tar zeer fclzerp. Bl.
146: Men dreigde /war met HARDE GEVANGENISSTRAFFEN ,
alt' zij DE WAARHEID islet bekende. Die des meende naar
Konftantinopel te moeten gaan , om thans nog in Europa de
pijnbank of daarmede gelijkflaande dwangmiddelen te zien
gebruiken, kan zijne reis bekorten. Even buiten de grenzen
van Nederland kan hij te refit komen, cloch, God dank!
daar binnen niet meer.
De vertaling is blijkbaar met overhaasting gefchied. Ger'li nkmen vindt men in menigte; b. v. bl. 17: hij gevoelde
zich door des koopmans verwacht diep gekrenkt ; bl. 57 : hij
wierf om hare hand; 131. zij loochende eene nadere
bekentenis met L. gehad te hebben; bl, 17o: zich genoegdoe-
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tang te verfchaften bl. 176: vennogens-ontfiandigheden , enz.
Voorts hindert her , telkens arfenika, in plaats van arfenicum , te lezen.
Gedichten van CORNELIS LoOIJEN. In 's Gravenhage,
S. de Visfer. In hl. 8i/o. 267 131. f t - So.

I

n het Voorberigt van zijnen bundel zegt de deer L o o tj EN,
dat hij zijne flukjes gerangfchikt heeft naar de tijd'sorde van
derzelver vervaardiging. Dit veroorzaakt , daar de Dichter
langzamerhand is toegenomen dat men zijn werkje met
klimmend genoegen leest : alleenlijk ftelt hij zich bloat aan
een gevaar. Sommige Recenfenren , namelijk , bepalen zich
in hunne beoordeeling tot eenige der eerst voorkomende
ftukken , terwijl zij zich van het volgende zoo kort mogelijk
aftnaken. Worden nu ongelukkig de gebrekkigfte ftukken
het voorwerp der kritiek , en worden daarentegen de beste
over her hoofd gezien , dan ontftaat er al ligt eene ongun!lige beoordeeling. Daar de fteller van deze recenfie , hoe
zuur hem dit fours moge vallen , de hem toegezondene
werken altijd van het begin tot her einde leest, alvorens
zijne gedachten aan het Publiek ter toetfing te geven , zoo
heeft de Meer L oouEN van ooze zijde in dit opzigt niers
re vreezen.
De Opdragt aan inijne Lezers, fchoon van het jaar 1829 ,
en over het algemeen vrij geestig , is echter bier en daar
wat te plat, en op verre na her beste flukje uit deze verzameling niet. — "Ian de Hollandfche Jongelingen, enz. bl. 8 ;
Wijl de dieren lustig fpelen
In het lieve zomergroen ,
Op de boomen vrolijk kwelen ,
Of de velden hupplen doen.
De velden huppelen immers niet? De Dichter wilde zeggen : Of daar hupp'len in het veld; maar dit gedoogde het
ruin niet. Ook is dieren minder verkieslijk. Die vier re.
gels hadden beter moeten zijn. Overigens z:j hier aange,
teekend , dat de Fleer L oouEN, zonder zich er eenigzins
over to bekommeren ei op ij laat rijmen. Die vrijheid
komt zeer dikwijls in deze verzameling voor. Bl, 16, in de

Onfierfe4kheia', fiaat onderaan de bladzijde Der gelukzaligheid.
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Gelukzaligheid is een woord, dat alleen in Trippelverzen kan
worden gebezigd , als ook in Hexameters enz. b. v.

Geen gelukzaligheid fmaakt de pligtvergetende booze :
—
I_
1/4_, I
—
II
Wroeging knaagt hem het hart, vreeze vervult
gemoed.
•-•

•-•

—

Voor Der gelukzaligheid dus hier liever: Der hemelzaligheid.
Anders heeft dat vers op de Onflerfelijkheid, even als dat
op de Hervorming, vele verdienflen. Minder welgeflaagd
is bet uitgebreide fink : B den algemeenen Yrede. Er
heerscht daar eene zekere matheid en gerektheid, gebrek aan
gedachtenleiding , zwalcheid in den versbouw , en overlading
van Goden- en Godinnen-namen. Bl. 47 flaat er:
Waar

hoffiang eertijds zat,

verkeeren clan de duiven.

(Liever:) Waar eens de hofflang zat, enz.

Bij den dood van mijn Hondje mengt het ernflige to zon.
derling onder het luimige, en het verhevene onder het alledaagfche. De toefpeling op de Paradijsgefchiedeuis en de
verlosfing der menfchen door Jezus ware best weggelaten in
een treurlied op een mopje , hetwelk ander& het hart des
Dichters niet tot oneer verflrekt.
Bij eene verwelkte Bloem. Daer komen wij ntt eigenlijk
in de dichtfoort , waarin de Ileer 1. 0 o ij EN het beste flaagt,
korte liederen, elegien en madrigalen van den filozofischfentimenteIen trant , weike aan Recenfent aitijd zoo be..
haagt. — BI. 76, in plants van: Mindert zulks uw fchoonheid
niet, liever: Mindert dat uw fchoonheid niet. Zulks is een
prozaTsch woordje. — De Vrouw van Hasdrubal bij de puinen van Carthago is de uitboezeming van eene vaderlandschgezinde vrouw. — Ilan mine aanflaande Vrouw is allergees.
tigst, zoo frilai als Mine Spe; ata in den Leidfchen Studentenahnanak vont 1825. De Dichter wist, namelijk, nog
niet, wie het wezen zou. Hij befluit aldus:
Ziedaar mijn' hartewensch , beminde!
En als ik u nu nimmer vinde ,
Dan worde ook van nalatigheid
Mijn zangfter nooit door u befchulcligd ,
Want reeds heeft u mijn lied gehuldigd ,
Eer 'k weet of ge ooit aanwezig qt.

GEDICHTEN.

271

Ban eena Friendin is een middelmatig ftukje. Die vriendin was zeker de aanftaande vrouw niet: daar is het versje
te koel toe. — De Starren. Een fraai flukje. Men hoore
b. v, deze acht regels:
Ongelukkig! wien, in 't lijden ,
Hoop op redding niet verkwikt ,
Wien (Die) geene uitkomst mag verbeiden,
Wien geen !tar meer helder blikt.
ongelukkig! wien , bij 't fneven ,
Hoop noch uitzigt is verbleven ,
Wien , daar 's levens zon verdwijnt ,
Ook geene enkele liar meer fchijnt.

De Schrijfkunst is een Route, doch war re brommende en
re lange Lierzang. De aanhef bevalt ons niet; hij is in den
afgezaagden trant :
Mijn geest! befef, gevoel de waarde ,
Den hoogen rang van uw natuur;
Ontwring u dan het flijk der ras verdwenen aarde!
Ontgloei, ontvlam in heilig vuur!
Dat inoer verheven zijn , maar bet is eigenlijk zivellend. Het
verbeeldt hooge kunst; maar niets is gemakkelijker,, dan alzoo te dichten. Men behoeft niecs te gevoelen, om toch te
kunnen ZEGGEN : lk blank, ik ghei ; het blond bruist door
anijne aadren. Dat zoo niet te vertelien, maar nit den
grondroon van het fink re verraden , bewijst beret , dat men
vol is van zijn onderwerp. Her tweede couplet op bl. 119,
en voorts tot het einde, is uitmuncend.
Het Graf. Plegtig
en aandoenlijk verheven. Salano's eerfle Regt. Gelukkig
in de manier van TOLLENS. - Frofine is roerend; Serafine
heerlijk , bijna bet beste vers uit den bundel. Herinnering,
echter, is in bare foort niet minder. Ook de Gelofte (Romance) is voortreffelijk. En hoe los en gemakkelijk, hoe
fraai gevonden is de aardige en leerzatne vertelling, Flo.
rette! — 4an de Liege is flatig en roerend. — De vertaalde
flukjes zijn goed gekozen en veelal wèl overgebragt. Of de
Heer LOOUEN even wel LAMAR TINE wel vergaan heefc,
komt Recenfent twijfelachtig voor. Er was een verhevener
denkbeeld achter het korte flukje le Papillon verborgen, dan
bier, blijkens den laataen regel, door L 00IJEN geraden is.
—In
het Onweder vinden wij , bl. 225:

C. L 0 01J E N
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Mag vroeg mij ook des levens rampfpoed den boezem
Rijten met gruwzame hand:
Mag ik j grafwaarts reeds I heengaandivdar ik de wordende I
Betere tijden aanfchouw. fchepping,
De Archilochien zijn bier goed; maar den eerften Hexameter
kan Recenfent niet fcanderen , en de tweede Hexameter is
zonder eenige cifuur; terwiji de rust invalt tusfchen den derden en vierden voet, zoodat die regel beflaat nit twee
Dactylifche Trimeters. Dat deugt niet. De Hexameter vordert de zamentreffing der rust met de caefura Penthenumeris,
of, waar deze ontbreekt , eene rust bij de Trienumeris, en
eene tweede bij de Hephthenumeris, b. v. bij de Penthe-

numeris :
antiqua fuit I Tyrii tenuere coloni.
bij de Trienumeris en Hephthenumeris:

—

—

Formofam 4 refonare doces I Amaryilida filvas.
Men verbetere derhalve de aangehaaide vier verzen aldus:

vv

I
I = `-" C.", I
I
Moge dan vroeg ook mu I des levens rampfpoed den boezem
L.., I —
Rijten, met gruwzame hand;
L.,

=

Wandele ik reeds naar het graf, I aleer ik de wordende fchepping,
Betere tijden aanfchouw.
1/4-;
of —
ftaan namelijk gelijk aan —
of — — Het (.) is tie pauze der rust.
elan de lezers der Indiaanfche Legende naar GO THE words
herinnerd, dat de verborgen zin van het auk re vinden is in
deze vier regels, hI. 246:
En zoo zal ik , als Bramane ,
met het hoofd ten hemel gaan;
Maar, als Paria der aarde,
treks het lage ftof mij aan.
Tot befluit dezer beoordeeling fchrijven wij het laulte
achtregelige ftukje naar G b T s E nu nog af, ilmor getiteld :
't Scheen eens der Muzen lust te zijn,
Om Psyche, in de eedle kunst van dichten,
Naar vaste gronden te onderrigten;
Doch 't zieltje bleef prozaisch rein.
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De klank der Tier had geen vermogen,
Zelfs in den fchoonlien zomernacht; —
Maar Amor kwam , met vurige oogen ,
De ganfche curfus was volbragt.

Mengelingen, ten voordeele des Vaderlands , uitgegeven door
J. M. Te Delft, bij B. Bruins. !83t. In kl. 8ro. VI
en t 16 bl. f 1-

D

eze Mengelingen zijn in den boertigen trent van IvORKE
bewerkt. Alen vindt bier Xantippe, of het fchoomnaken,
bijdrage in April ; Pythagoras , of de flagt, bijdrage in November; De Danaiden, of het bodemlooze vat; De Iiaard;
Horatius, of de Dichtkunde; De Flodderkleederen, en: Het
Orakel van Delphi. Niels van het bier geleverde is van verdien tie ontbloot , en de Schrijver verftaat uitnemend het ridendo
verum dicere : echter bevallen ons Pythagoras, of de flagt,
en de Vaard (doch dit is (teats eene individuele wijz:e van
zien) minder , dan de overige bijdragen en verhandelingen.
Hetgeen voorkomt in tie Flodderkleederen , bl. 88, is zeer
zeker fijne fatire. „ Ook ten opzigte van het fiaatkunclige
zou men de juiste middelmaat, en vooral het verniijden
„ van flodderkleederen , !tunnel] aanraden... Hoe toch zal
een land bloeijen , dat door een grout carnal onnoodige
„ beambten, van welken aard ook, word': opgegeten; of,
/, waar de administratie zoo kleingeestig is, dat zij, door de
hleinfle details te obferveren , de hoofdzaken moet uit het
oog verliezen.... Gelukkig heeft ons land , minder dan
” eenig ander land , te klagen over flaatkundige flodderklee• deren , en wij wenfchen dear elkander hartelijk geluk
„ de; gelijk ook daarmede, dat 14)1/ geene wetboeken of
regtspleging hebben , in een flodderkleed gehuld ; want ,
„ helaas! hoe sneer artikelen, bepalingen en uitzonderingen ,
„ des te vetter Advocaten." Recenfent moet hier echter
aanmerken, dat in het grootfle gedeelte der Vereenigde Nederlanden de Advocaten weinig gevaar loopen om te vet te
worden, voor zoo ver dat embonpoint een vruchtgevolg banner winften met de judiciele praktijk zou zijn. Of nu ech.
ter die magerheid der Advocaten de eenvoudigheid onzer
wetten en regtspleging tot oorzaak heeft ; dan wel, of de
menfchen minder procederen, om de hoogte der registratie- ,
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zeget. en griffieregten — dit is eene vraag, welke de Heer
H. zelf wel in that zal zijn op te losfen , doch die te zeer
buiten den kring onzer kundigheden ligt, dan dat wij Letteroefenaars , die flechts over Grammatica , Rhetorica en
Patti kunnen medepraten, ons zouden vermeten , daarover
ons gevoelen mede te deelen.

eilphabetisch Register der Hervormde en andere Protestantfche
Gemeenten in het Honing; yk der Nederlanden , met aanwijzing van het Beroepingsregt , getal Leeraren en dat der
Zielen, alstnede der Kerkelijke Resforten van elk derzelve.
Door J. J. FEURING. Zn 's Gravenhage , bij A. D. Schinkel.
1830. In gr. 8vo. 165 L'1.
Dit alphabetisch Register onderrigt den belanghebbende ,
welke Protestantfche gemeenten er op iedere plaats in het
Koningrijk der Nederlanden beflaan, de wijze der beroeping,
het getal der predikanten en der zielen , waaruit iedere gemeente beflaat , de provincie, clasfis en ring, waartoe iedere
gemeente behoort. Wij gelooven met den uitgever , dat aan
een ieder, die in kerkelijke betrekking geplaatst , of met dezelve eenigzins in aanraking is , gelijk mede dengenen , die ,
behalve dat, belang flellen in den flaat der kerkelijke zaken
en in het wetenswaardige omtrent ftandplaatfen , bij gelegenheid
van het openvallen en vervullen derzelve , de inlichtingen,
in dit flukje te vinden , van dienst kunnen wezen. De uitgever was in de beste gelegenheid tot zamenftelling van dit
Register, door zijne betrekking tot het Departement der Hervormde Eerdienfien, en had volkomene vrijheid om gebruik
te maken van officidle flukken. Voor zoo veel wij hebben
kunnen nagaan , en de gebeurtenisfen in het Zuiden van ge.
noemd Koningrijk geene veranderingen hebben veroorzaakt,
is dit Register volledig en naauwkeurig; offchoon wij twijfelen , of van de laatfie , in den loop van het jaar 183o gedane ,
telling der tot iedere gemeente behoorende zielen wel gebruik is gemaakr, zoodat men over het geheel de talrijkheid
der gemeenten veelcer iets hooger mag rekenen , dan zij hier
worth opgegeven. Voor zoo veel kerkelijke collegian of perfonen met het werk nog niet bekend mogten zijn , kunnen
wij het hun als bruikbaar aanbevelen; vertrouwende , dat de
arbeid van den Heer FEURING hun in voorkomende gevallen de gewenschte inlichting zal verfchaffen.
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Verzameling van OgleBen over de verbuiging der Iloogduitfche zelfflandige 1Vaarkwoorden, volgens de Spraakleer van
j. c. ADELUNG. Te Amfierdam ,
R. Croefe. In kl.
8vo. 152 Bl. f : - 70.

u

nder de moeijelijkfte deelen der lloogduicfche taal behoort
ontegenftrijdig de verbuiging der zelfftandige naamwoorden,
wijl niecs minder onder vaste regelen kan gebragt worden
dan deze. Vandaar, dat bijna elk Duitsch taalonderzoeker een
bijzonder verbuigingsftelfel vormt of aanneemt. Zoo verdeelt
ADELUNG de zelfftandige naamwoorde n zijner taal in acht,
scnocn zelfs in negen verbuigingen; terwijl z tot. E R en
anderen MEIDINGER vier, HEINstus, HUNERKOCH
en DODT drie, en HEYSE twee verbuigingen aannemen,
doch bij dezen laatften wordt de eene weder in twee en de
andere in vier foorten verdeeld. Eindelijk geefc ovE, in
zijn werkje , ADELUNG rind HEYSE in ihren Declinationstheorien , enkel twee verbuigingen op ; eene bepaalde of regelmatige , waartoe alle woorden behooren , welke in den
tweeden naamval enkelvoud en of n aannemen; en eene onbepaalde of onregelmatige, wiartoe alle de overige woorden
gerekend worden, die men tilt het gebruik , of, zoo als in
de Hoogduitfche Spraakkunst van DODT, uit eene daartoe
vervaardigde woordenlijst, zal moeten leeren kennen. Deze
laatfte leerwijze is voorzeker de eenvoudigfte; maar dat zij
voor den leerling de geleidelijkfte is, durven wij niet toefleinmend beantwoor den.
Van alle de verfchillende verbuLringsflelfels geefc Rec.
nog fteeds de voorkeur aan dat van ADEL U N G. De bedenkingen, dat hetzelve te omtlagtig is, en dat het geheugen
van den leerling er te veel door vermoeid worth, ziju zwarigheden, die door de andere kortere ftelfels niet uit den
weg geruimd worden ; want de regels , die in dezelve worden opgegeven , zijn aan zoo vele uitzonderingen onderhevig , dat zij , in plants van den leerling te verligten, voor
hem veeleer de moeijelijkheden vermeerderen. Wij belchou.
wen alzoo het werkje, dat thans ter beoordeeling voor ons
ligt, als zeer gefchikt en aanbevelenswaardig, zoo wel voor
die onzer landgenooten, welke de Duitfche taal onderwijzen,
als voor hen, die haar aanleeren, wijl onze taal, voor zoo
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verre wij we/en, niets uitvoerigs over dit gewigtig onder-

werp bezit.
Wij hebben het boekje met het oorfpronkelijke van ADELUNG vergeleken, en kunnen betuigen, dat de Nederlandfche bewerker zijne taak , over het geheel , naauwkeurig en loffelijk volbragt heefc. De volgende weinige aanmerkingen mogen hem overtuigen, met hoe vele opmerkzaaraheld
wij zijnen arbeid gelezen hebben , en hoe veel beiang wij
flellen in het onderwerp , dat hij behandeld heeft:
j. Op bl. 3-1o, alwaar over de geflachten der zelfftan.
dige naamwoorden gefproken worth, had , met ADEL U N o,
moeten aangemerkt worden, dat in het Hoogduitsch de woorden, uit vreemde talen overgenomen , hun oorfpronkelijt ge.
flacht behouden.
2. Onder de op bl. 16 opgegevene voorzetfels , die den
tweeden naamval regeren, voege men nog : diesfeits, jenfeits, um — willen en trotz, wanneer dit laatfte namelijk in
de beteekenis gebezigd wordt van : in weerwil van. En bij
die voorzetfels, welke den derden naamval beheerfchen, is
gegenilber niet opgegeven geworden. Over de regering der
voorzetfels en der werkwoorden in het Hoogduitsch verwijzen wij den leerling tot het werkje , getiteld: Over het
gebruik der Naamvallen in het Hoogduitsch , to Deventer bij
A. J. vAN DEN SIGTENHORST in 1826 uitgegeven waarin de hoogstmoeijelijke leer der naamvallen opzettelijk behandeld en door voorbeelden opgehelderd wordt.
3. Onder de vaste regelen , welke, bl. 21, betrekkelijk de
verbuiging der Duitfche naamwoorden, opgegeven worden,
zoude Rec. ook nog deze voegen: dat alle de naamwoorden, welke in den tweeden naamval enkelvoud n aannemen,
die n door alle de overige naamvallen, zoo wel des enkelvouds als des meervouds, behouden; en dat, ten tweede,
alle mannelijke en vrouwelijke woorden , ten minfte met zeer
weinig uitzondering, welke in het enkelvoud op e uitgaan ,
in het meervoud n aannemen.
4. Bij de eensluidende en gelijk gefchreven wordende
woorden, maar wier verfchil in geflacht een verfchil in beteekenis veroorzaakt , bl. 25-27 opgegeven, behoort ook:
der Reis, de rijst, die Reis, het rijs; terwijl het woordje
Pfalm bij diegenen , bl. 33, moot gevoegd worden , welke
in het meervoud de klankverandering (Umlaut) niet aannemen.
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5. Bl. 132 fpreekt de Schrijver alleen over de Hoogduitfche wijze van het verbuigen der eigennamen. Hij had , in
navolging van ADEL UNG , wel mogen opmerken, dat deze,
hoewel dic gebruik veroudert, ook naar de Latijnfche verbuigingen verbogen kunnen worden. Men had ook in het
bij. zonder niet moeten verzuimen op te merken, wiji hierin
het. Hoogduitsch van onze taal geheel afwijkt, dat het bij
eenen eigennaam gevoegde zelfflandig naamwoord altijd den
naamval van het eerfte volgen moet ; b. v. KLOPSTOCK ' S Ge-

dichte , DES verehrten Dichters Deutschlands ; der Todt ALEXANDERS , Des Eroberers von Per/len , DEM grosjien Reiche der
danzahls bekannten Welt.
De opftellen ter bewerking hebben wij zeer gepast gevonden,, maar geven den Schrijver in bedenking, of het niet
nuttig zoude geweest zijn , bij elken regel ook een paar
voorbeelden in bet Hoogdnitsch , met taalfeilen ter verbetering , gevoegd te hebben. Het is immers dikwerf niet minder
nuttig, dat men gebreken weer te vinden , dan dat men dezelve weer te vermijden.
Wij hopen, dat de uirgever door een ruin vertier moge
aangemoedigd worden , op deze wijze de overige deelen der
Hoogduitfche taal te laten bewerken. Het is waar, er is
in ons land geen gebrek aan Leerboeken over die taal; maar
wie zou dezeive niet gaarne alle opofferen voor het bezit
van eene enkele goede, met zorg bewerkte en door gepaste
voorbeelden opgehelderde Spraakkunst? Onder de menigte,
die wij thans bezitten , verdient die van j. J. DOD T,
1825, nog de meeste opmerkzaamheid; maar daar die Schrijver niet gedacht heeft aan de gouden fpreuk van QUINT I■
LIANUS:

Breve iter per exempla, long= per praecepta,

zoo is zijn werk , wegens gebrek aan oefeningen en voorbeelden, althans voor den eerstbeginnenden leerling, van
weinig nut. Bette goede Hoogduitfche Spraakkunst in onze
taal is dus inderdaad eene wezenlijke behoefte. Om hierin
te voorzien, raadplege men echter niet alleen ADELUNG,
maar ook de voornaamite latere Duitfche taalonderzoekers,
van welke wij in het begin onzer beoordeeling eenige opgaven , en bij welke nog K. F. BECHER ' S Deutfche Sprach-

lehre, U. BAUER ' S volJlandige Grammatik der Neu-Hochdeutfche Sprache, benevens de voortreffelijke Deutfche Sprachlehre van DESAGA, verdienen gevoegd te worden.
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Aan den Redacteur der Vaderlandfche Letteroefeningen.

I

lilijn Heer !

n de Vaderl. Letteroef. voor Maart 183 r , No. III, b1. 140,
waar men eene Recenfie leest van bet Friesch Jierboeckjen ,
wordt ook mijn vers voorgedragen op eene tinnier, waarover
ik wel voldnan en tevreden kan zijn; maar zonderling zijn de
woorden , die vervolgens gelezen worden : fchoon het ons be-

vreentdde , EMMA in fpelling zoo verre van zijnen GYS•
te zien afivilken. Deze verdienen nadere inlichting.
De Recenfent fchijnt mijne 1Vei-reden niet genoegzaam met

BERTT

oplettendheid te hebben gelezen want , had hij dat gedaan,
dan zou z ijne bevreemding geen plaats hebben gehad , dewij1
ik daarin te kennen geef, woorden te hebben gebruiltt uit de
oude Stadsfricfche taal van de 4 , 15 en t6de eeuw. Ik kon
derhalve de fpelling van GYSBERT JAPIKS niet volgen ,
omdat deze eerst in de 17de eeuw fchreef, en wel in de
Landfriefche taal. Ow nu dit onderiCheid van tongvallen wdl te
vatten , is het genoeg te doen opmerken , dat de Friezen ,
even als de Hollanders, Zeeuwen en verdere Nederlanders,
van onheugelijke tijden tot op heden , twee tongvallen bij
uitnemendheid hebben gebruikt , de fledelingen de fledelijke,
de landlieden de landelijke. In deze laatfle heeft GYSBERT
JAPIK S zijne Ryinierye gefchreven : in de eerfle zijn nog onderfcheidene heerlijke producten , deels uirgegeven, deels in
H. S. overgebleven. Hiervan heb ik gebruik gemaakt in
mijn gedicht. Die bet Enifiger Landregt, doer Mr. M. HETTEMA oniangs in het lick gegeven , het Afegabuch van
WIARDA van i8o5 , en de Oude Friefche Wetten, door de
Ileeren P. WIERDSMA en p. BRANDSMA bezorgd , gele_
zen heeft, zal er over kunnen oordeelen. 1k heb intusfchen ,
gelijk ik colt in mijne Narede meld , de fpelling en conflructie eenigzins ingerigt naar hedendaagfche manier, met bijvoeging , dat ooze voorouders , leefden zij nu , ook zoo
zouden hebben gedaan. En ik mag het genoegen niet ontveinzen van mijne eigenliefde eenigzins gefireeld te zien
door den goedgunftigen Recenfent van mijn flukje , die zegt,
hetzelve met genoegen te hebben gelezen : een bewijs, dat
hij het ook goed verflaan heeft , en derhalve mijne proef
niet mislukt is; zoodat ik het bij eene nadere gelegenheid
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wel eens wcder durf wagen , in dienzelfden ftedelijken tongval, een tweede flukje te geven. Hiermede geloof ik genoeg te hebben gezegd ter inlichting voor mijnen vriendelij.
ken Recenfent. Doch nu nog jets voor het algemeen.
Dat er van oudsher twee tongvalLn, de ftedelijke en landelijke , in Friesland gebruikt zijn geworden, is buiten alle
bedenking. Aileen toen er nog geene fteden waren , zal de
taal eene zijn geweest ; n-,aar nadat er fteden zijn gebouwd,
en de befchaving, hoe langzaam dan ook, haren invloed
begon nit te oefenen , nam men , ten gevolge daarvan, in de
fteden meer deel aan dezelve , dan ter: platten lande. In de
fteden kreeg dus oak de taal eene van tijd tot tijd veran.
derde rigting , of, zoo als men het gewoonlijk noemt , meerdere befchaving. ' De lancilieden daarentegen behielden van
den ouden tongval, even wel met meerdere inkortingen en
afwijkingen, die men kromtongigheid zou kunnen noemen ,
nog zeer veel over. Beide tongvallen , zoo als vooral de
fledelijke zich voardoet in het Emfiger Landregt, de landelijke in de Rymlerye van GYSBERT jA Pr s, zijn kenbaar onclerfcheiden , en evenwel zigtbaar nit ethic bron
voortgevloeid , en in zoo verre ook een. Die het eerfte
goed gelezen heeft, zal het zekcr met mij en vele anderen
voor een meesterfluk der ftedelijke taal oorfpronkelijk en.
kennen; en even zoo ook otngekeerd, die GYSBERT
PIK s' Rymlerye verftaat, zal het houden voor een pronkjuweel der landelijke taal. Verder — die de van tijd tot
tijd veranderde fpelling en conftructie in de ftedelijke taal
gadeflaat, zal over den invloed der tijden kunnen oordeelen , en inzien, wat de befchaving ten goede of ten kwade
heeft veroorzaakt. Te dien einde vergelijke men met het
Einfig,er Landregt (om van geene oudere ftukken te fpreken)
het Afegabuch, en deze beide met de Oude Friefche 117etten.
En wat al verandering zal men dan opmerken! Gaat men
verder, en leest men (met overfpringing van een donker tijdvak) het Landboek van MARTENA, de Friefche Gefchiedenis
van P. THABORITA en anderen, dan ontdekt men al meer
taalverandering, die van elders eene rigting had geltregen.
Maar — de landelijke tad! daarentegen onderging , toen
zij hare zetting had bekomen , en van de ftedelijke was onderfcheiden , bijna niets, dat naar verandering geleek. De
taal van GYSBERT JAPIKS is, na verloop van twee eeuwen , bijna dezelfde gebleven cot op heden. leder , die
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boeken weer te gebruiken en de landtaal veritaat, leest er
met gemak in en verflaat fchier alles. Hoe veel is intusfeben echter de ftedelijke tongval, federt de tijden van
MARTENA en THABORITA, tot nu toe veranderd ; en hoeveel meer nog zou de verandering in bet oog vallen, zoo
men hooger opklom ! — OIn mijnen Lezeren eenig denkbeeld
te geven van het verfchil in den ftedelijken en landelijken
tongval, neem ik Hit THABORITA, iffe St. bi. 27, bet
volgende over: „ Ende onder defe hoern biers foe fprac
„ hy defe woerden , ende feyde
twa jef trya wyven

,,, tinter cowmen wt Oesterland in Westerland: da fehella
„ al Vriesland vordeerra: jefta wrmits hyarrem fchel al riles„ land verdoern wirda. En doe fprac hy voert: Harinxma
„folck to Snits habba dier een van. Ende dat was die olde
„ Wytthye Jongbama,” enz. De ondertheepte woorden heeft
GOSLIE JONGHAMA in den Landfriefcben tongval (hoe
goed of kwaad gefpeld, daarover fpreek ik elders) volgens
gewoonte der Friezen, vooral in de kleinere fteden , uitgefproken, doch de niet ondertireepte zijn van THABORITA
in den ftedelijken tongval, of liever in de gewane fchrijftaal van zijnen tijd geboekt. En hoe veel zou hier meer
bijgevoegd kunnen worden ! Maar ik met mij hiertnede
thans vergenoegen, en meen ook genoeg gezegd te hebben ,
om te doen zien , dat er , gelijk overal elders , zoo ook in
Friesland, twee voorname , van elkander onderfcheidene,
tongvallen zijn geweest, gelijk ze er nog zijn, de fiedelijke
en landelijke. Elders zal ik, daar het meer pas geeft , D. v.
meer zeggen.
Ik heb intusfchen de eer met achting mij te noemen
Uw Ed. d.

w.

Dienaar en beftendige Lezer

Niddelburg ,
den 21 Maar!. 1831.

E. EFREMA.

Boekbefch. bier boven, bI. 248. reg. 12.. flaat: drie voork.
zingen, lees : drie afdeelingen.
Mengelw. No. IV. bl. 165 reg. 3 v. 0. flant: eene lees:
de. Bl. 166. reg. 15 : influistert , lees: influistere. Bl. 170.
reg. 7: Caracao, lees : Curacao. Reg. 2o: eenparige, lees:
eenzelvige. BI. 175. reg. 13: middelen , lees; arekkende.
'Vengeful. No, Vi. hl. 259. reg. 3 v. 0. ftaat die, lees:
dien. BI. 265. reg. 8 v. o. ziet en verrigt, lees: leert kennen.
El. 266. reg. 25: den rampvollen, lees: de rampvolle. BI. 270.
reg. 13 : Eflichten, lees: gewrochten. Bl, 271. reg. des,
lees: all.

BOEKBESCHOUWING.
De Kerk en de Staat in Ivederz fpfehe betrekking volgens de Gefehiedenis ; door wiLHELm BROES.
III Deelen.
(Vervolg en flat van bl. 24f.)

M

et het tweede Deel begint BROE s een nieuw en
voor de Roomfche Hierarchij luisterrijk tijdperk. De
Pans beklimt het toppunt van magt. Het Hildebrandisme van de XIde , XIIde en XIIIde eeuw doet veel
van gedaante veranderen; en, zoo er tot op heden nog
eenige magt van Rome beilaat , is het door het volgen
van dit Hildebrandisme. Van belang is het dus , dok
nu nog eenigzins uitvoerig dit brandpunt van geestelijk
despotisme in oorfprong en ontwikkeling to onderzoeken. HILDEBRAND werkte eer dan GREGORIUS
VII, en zal ook , zoo lang Rome Rome blijft , GREGORIUS XVI overleven.
Hoofdfluk Levert alles, wat BROES voor
zijn bepaald doel noodig had. Het vroegere Pausdom
klom meer door toeval , dan naar een overlegd plan,
tot aanzienlijke hoogte op. HILDEBRAND vomit
zigtbaar zulk een plan , en voert Let film uit. G R EG 0 RI u S VII liet , bij zijne nearlaag, het

disme na

Hildebran-

aan de URBANUSSEN, CALIXTOSSEN,

ALEXANDERS en INNOCENTIUSSEN, als een
winstgevend erfgoed voor de Pausfen van zijne denk- en
handelwijze. Door ilrijd is het Pausdom opgekomen.

In troebel water is goed visfchen. Dit weet de man met
zijn' visfchersring zeer goed. In den eerflen ftrijd that
aan het hoofd der eene partij HILDEBRAND; een
man, zeer berekend voor zijn plan van hervormen en
veroveren. Zijne hulpbenden zijn: i°. de godsdienitige
geest der eeuw; 2 0 . de kloosterorden, van welke de
aanvoerder en de ziel was vader B E R N A R D; 3°. de
BOEKBESCH. 1831. NO.

7..
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Univeriiteiten van

Palermo , Parip , bijzonder Bologna,
regt Diet alleen geleerd , maar ook

waar het kanonieke

gentaakt

werd. Aan de andere zijde Bond DIEDERIK,
Bisichop van Verdun , de getrouwe vriend van ti E NA R N o i. D van Brescia, de iflbigenzen.
„ Het was met den Band der kerkheerfchappij in dezen

D

fcheen, en
„ minder was. Een handelhuis heeft wel eens het voor„ komen van toenemen , ter zelfder tijd als het werke„ lijk teruggaat. Bij een krijgsleger kan de eene vleugel

„ tijd dus gelegen , dat die namelijk meer

„ van zegepraal roemen , terwijl het aan den anderen
„ vleugel zoo gevoelige nepen ontvangt, dat de neder„ laag voor het geheele leger te vreezen is.”
„ Indien iemand niogt vermoeden , dat ik, bij deze
„ opmerkingen over den find der Roomschkatholijke
„ Kerk in de XIde, XIIde en XIIIde eeuw, van ter zijde het
„ oog gerigt hield naar den Band van die Kerk in onze
„ eeuw , ik ontveins dit niet; veeleer prijs ik zoo
„ iemand aan , om zelf het eene met het andere tijd„ perk tot zijne leering en bemoediging aandachtig te
„ vergelijken. — Sedert de jongfte ftaatsomkeeringen in
„ Europa dreigt Rome, even als toen , alles aan hare
„ heerfchappij te zullen onderwerpen ; doch inderdaad is
„ het in onzen tijd, Diet anders dan in die dagen ,
„ neen , nu nog veel meer, eene ondermijnde fterkte.
„ Een uitgeftrekt leger Jezuiten en andere Ultramontanen
„ hebbe het voor zich. Tegen zich heeft het den geest
„ des tijds , die magt , waaronder zoo vele andere mag„ ten begrepen zijn , en aan welker hoofd Hij float ,

„ die

den gang der tijden oppermagtig beftiert. Zoo

„ voegt het dan wel, meen ik , tegen de Roomfche
„ Kerk, welke, immers betrekkelijk tot de eeuwen,
„
„
„
„

die aan de Middeleeuwen zijn opgevolgd , in het oog
van den Protestant eene verderfelijke magt is , behoedzaamst te waken. Doch daarentegen past het in
bet geheel niet „ met bange en wanhopige zorg voor

„ hare zegepraal bekommerd te zijn. De Kerkhervor„ ming , v66r drie eeuwen tot Band gebragt , is , in
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„ weerwil van hare groote gebreken , (wat omwenteling
„ is daarvan ooit vrij ?) Gods werk. Reeds begon Hij
„ het van de XIde eeuw aan. Kenbaar zet Hij het in
„ onzen tijd voort. Nooit laat Hij het varen." Voor
deze uitvoerigheid behoeft geene verlchooning gevraagd
to worden , vooral thans Diet. Welke your- en nadeelen de

kruistogten aan die Kerkheerfchappij hebben aan-

gebragt , en Welk nut die Paufelijke oppermagt in de
Middeleeuwen hebbe geilicht , moge de Lezer bij BROES
nagaan.

HoofdJl. XIII en XIV.

Het XVde Hoofdfluk vertneldt eerst_den toen gevoerden lItijd , en wijst met voorbeelden aan dat de overwinning niet altijd aan de zijde des regts was; dat overmoed fleeds zegevierde , als de tegenpartij hare bedaardheid verloor en in uiterften viel, fchoon aan beide zijden veel ondeugden heerschten , en de invloed hiervan
wederkeerig was. Het gevolg van dien flrijd was, over
het geheel, daling der Bisfchoppelijke magt ; gewone
belastingen door kerkelijken gedragen ; daarentegen heffing
der tienden; kerkelijk regtsgebied. Behalve deze algemeene gevolgen noemt BROES nog bijzondere op voor
en Engeland. De ilotfom is :

Duitschland , .Frankrijk

in B O N I F A C I U S VIII werd het

Hildebrana'isme lig-

chamelijk begraven. De geest is nog wel daar ; doch
een oud man , met mannelijken geest, maar met een
zwak hgchaam , heeft weinig kracht, om naar buiten
re werken. Met onwillige honden vangt hij vooral geen
hazen. GREGORIUS VII zwicht , maar met moed
wien de
your een magtig Forst. GREGORIUS
Paufelijke kleederen naauwelijks aan het lijf zitten , wijkt
voor zone floute kinderen. Sic tranfit gloria mundi.
Het nieuwe tijdperk , tot hetwelk BROES Hoofdfluk
XVI overgaat , behelst de XIVde en XVde eeuw. Een
algemeen overzigt van dit tijdvak gaat vooraf. De val
van Konflantinopel door de Tttrken. De opkomst van

Zwitferland ,

en het

Burgondifche Rijk. Koophandel.
Boheemfche Religieoorlog.

Boekdrukkunst. Vooral de

JOHAN -NES HUSS. HIERONYMUS VAN PRAAG.
T
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flelt nu voor de gefchiedenis van het

Pausdom, door eigen toedoen en door fcherpe aanvallen
van het algemeen Concilie verzwakt. „ In geen tijcir
„ perk levert bet Paufekk befluur ligt zoo groote ver„ fcheidenheid op. Niet minder dan drie groote om„ keeringen , van welke de eetfie den H. Vader van

„ Rome naar Avignon verplaatst, de tweede twee hoof„ den van de Une onverdeelde Berk nevens clkander
„ flelt, de derde aan de ergernis van de groote fcheu„ ring nieuwe ergemisfen doer opvolgen, als die van
„ een' boozen , fchandeiijken A LEXANDER VI. ” Het
gevolg is , dat bet Pausdom van den Staat afbankelijk , en het beginfel te voorfchijn treedt: het Concilie
?neer dan de Palls. In de XVde eeuw ontflaan de Concordaten , furrogaten in plaats van jets beters , wapenftilflanden , na veel dingens. Nomen bier geen omen.
„ Concordaten — in onze eeuw nog om geene reden
aangchouden , dan oni (eene gewigtige reden , ik be„ ken bet , vermits verzuim van beleefdheid gevaarlijk
„ zijn kan) beleefdelijk toegeven aan zekere oude, def„ tige rnatrone , die om lief noch Teed bare oude titels
„ en costumen zou afleggen.” — Dat alles is good en
wel , als men maar niets meer rnoet doen, dan cen' beleefden dienaar maken. De Pans der XIXde eeuw met
zijne Concordaten moge flijf op die antiquiteit blijven
Haan ; „ zou het echter aan die oud lichtbare , maar
„ wankelende magt zelf niet hoogelijk te raden zijn,
„ aan onze eeuw war ander4 , dan hetgeen durven be„ float, in fe fchikken ? De bakers niet te wilier ver-

„ zetten, als de talon verloopen Ziff?, is waar10 geene
„ wijsheid.”
Het XIXde Iloofdliuk maakt den overgang tot het
laatfle tijdperk , van de Kerkhervornzing door LUTHER
tot op onzen tijd , en treedt in het beantwoorden der
vraag: door welke reden voornamelijk die Kerkhervorming is aangedrongen. Zij is ontevredenheid met letter-

godsdienst , en bijzonder ontwakende gewetensbekommering. Het geheele derde Deel is aan de befchouwing
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van dit gewigtig deel der gefchiedenis toegewijd, en de
beknopte Ichrijfwijze des geleerden B It 0 E S maakt bet
leveren van een kortbegrip onmogelijk. Het belang der
zaken zal van zelve den Lezer opwekken , dit gewigtig
werk ter hand te nemen. „ De gefchiedenis der drie
„ laatae eettwen vertoont het huis , waarin wij ten on„ zen tijde woncn. Hoe zou zij ons niet meer aanlok„ ken clan de mule , welke tneestal verhaalt van de af„ gekeurde en onvergeworpene gebouwen, waarin de
„ voorvaders gezeten waren?” Offchoon , ten opzigte
van de wederzijdfche betrekking van de Kerk en den
Staat, bij het Pausdom zoo min, als bij den Protestant,
al het verkeerde is verbeterd of hervormd , !evert de
laatae tijd flof genoeg op, vooral voor den Protestant,
oin tevreden te zijn. „ Want wij zullen gewis er niet
„ zoo groote beheerfching van de z;jde der Staatsover„ heid ontmoeten , of zoo grooten twist en wanorde
„ van wege hare vrijheid , dat daaruit gepaste reden zou
„ ontaaan , om het afgeworpen Paufelijke juk eeniger„ wijze en in het minst terug te wenfchen.”
Door de Hervortning der XVIde eeuw ontaaan nu
onderfcheidene Kerkgenootfchappen, meest alle geplaatst
onder de heerfchappij van den Staat, na afwerping van
het Paufelijk juk. De

Lutherfehe of Evangelifche

Kerk

in Zweden Denemarken, Noonvegen, Duitschland
wordt in betrekking tot den Staat voorgeaeld. Hoofdfiuk XXI , bl. 7-59. De Ilervorn2de in Duitschland,
Zwitferland , de Nederlanden en Schotland wordt behandeld. Hooldfluk XXII , bl. 60-85. Iloofdfluk
XXVI geeft op den fland der betrekking tusfehen de
Kerk en den Staat in het vereenigde Engelfche R!jk,
allengs verbeterd en nog tot het bciere voortgaande,
bl. 310-336. D.2 Hervorrnde Kerk is duorgaans minder dan de Evangelifehe aan den Staat ondergefchikt.
Verfcheicienhjd van ontflaan heeft natuurlijk ten gcvolge verichillend bcfiaan. De Protestantfche Kerk , om
bet even waar, vett tot zoo groote ItitvoerigheLl geene
aanleiding, als de Roornschkatholijke , ook bij het nine-
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men harer magt. BROES behandelt dus nog in dit tijdvak die Kerk in Brie Hoofdflukken ,
86--3o9. En toch is alles hier bij uitaek beknopt. De
Kerk, die zoo veel aof tot onderzoek geeft, moge voorwenden , dat het Protestantisme oproer predikt en bevordert tegen den Staat ; deze Jezuitfche logenprediking
vindt voldoende wederlegging in hetgeen wij in onze
dagen onder Roomfchen hooren en zien gebeuren. Hoofdzakelijk zullen wij nog opgeven , wat onze Schrijver in
die Hoofdaukken mededeelt. De Roomschkatholffke

Kerk is , ook na die hevige fehokken in de Mde
eeuw, grootendeels flaande gebleven. „ Als een ver„ fchijnfel zonder gelijk voorbeeld doet zich dit in de
wereldgerchiedenis voor; en kan het, bij het eerfte
voorkomen , toefchijnen minder vreemd te wezen,
„ otndat, terwijl de andere heerfchappijen door het
woest geweld van krijgswapenen werden omgekeerd ,
$, op de kerkelijke heerfchappij alleen of meest door
„ denkheelden werd aangevallen ; zoo that daartegen
„ over, dat ook aan denkbeelden eene zeer groote kracht
eigen is , en aan deze , van eene zijde , zelfs grooter
„ kracht en zekerder overwinning is toe te kennen ,
omdat zij , Beene kracht of moed ooit verliezende , al„ tijd vooruitdringen , en met dezelve noch vrede, n,,ch
„ zelfs wapenfchorfing is aan te gaan.” Hoe waar in
elk opzigt ! Doch hoe wankelbaar wordt dan ook de
magt, die met onderdrukking dier denkbeelden alleen te
houden is , en daartoe op zichzelve niet veel vermag!
Protestantisme ontleent uit den Bijbel denkbeelden , ouder
dan het Hildebrandisme der Middeleeuwen en ook langer
van duur. Laborate et vigilate.
De verfchijnfelen in de Roomschkatholijke Kerk , door
BROES gadegellagen , zijn : 1°. De bejluiten van het

Trentlehe Concilie door Vorfien op verre na niet onbedingd aangenomen. 2°. H E N D R 1 K IV, en zijn terugval tot de RoomschkatholOe Kerk. g°. Inwendige
twisten in Frankrijk over deszelfs kerkelOe vrfyheid.
4°. Het Staatsbefinur van DE RIICHELIEU. 5°.
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proef van het eindelzik overwigt des
Paufen. 6°. Vrzygeesterij aan de zige van liaatskerkeken geloofsdwang, een merle der eeuw van LODEWIJK XV. 7°. CLEMENS XIII en XIV. 8°. De
veranderde KerMaat in Frankrijk , ten gevolge van de
aldaar ingevoerde Conflitutionele Regering. 9 0 . N.
BONAPARTE en Pros VII, als vrienden en vilanden van elkander. to°. De val van den Keizer NAPOLEON, en de hergelling van PIUS VII. II°. De
Jicten van het Weever-Congres en van het nieuwe Duitfche Verbond. Het protest van GONSALVI hiertegen
DE NVIJE XIV,

wordt door Jezuiten en Ultramontanen volgehouden ; dat
van BONAPARTE, die in Parijs (1815) dit deed,
door

de

Revolutionairen van allerlei kleur en naam.

Hierin zijn beiden bet dus eens. Die vereeniging

(unio)

leidt tot verdeeldheid , als de geroofde buit verdeeld
moot wor&n. Circumfpia. 12 ,. De oude Roomsch-

katholijke Kerk-in Spanje het meest gevestigd gebleven,
echter niet zonder dreigende wankeling. 13°. L E 0POLD, Groothertog van Toskane, moedig Kerkhervormer onder de Vorflen. Hieruit zal men zien , wat bier
door BE O E S, volgens onze overtuiging voortreffelijk ,

is

geleverd. De refultaten en befebeidene raadgevingen

zijn door ons boven vermeld , en mogen bier worden
voorbijgegaan.
DiE werk van B R. OE s kenmerkt zich door onpartijdig , joist, bedaard en zachtmoedig oordeel. hder,, van
welke partij ook, tufts ook liefhebber der waarheid ,
wordt tot de lezing , zelfs bij herhaling, aangetrokken.
Deze getuigenis aangaande eene zoo netelige zaak, als
het onderwerp in dit boek , is van grout gewigt. Volkomen flentmen wij in met lietgeen voorkonn IIIde D.
bl. 349 : „ (De opmerkzaamtle en meest doorzigtige
„ lezers) weten , dat billijkheid voor alle tijden iets
„ regtmatigs is en .:ells als maatregel van kloeke that„ kunde aan te radon. Zij hebben genoegzaam opge„ merkt , dat ik , de zaak der Roomschkatholijke Kerk
„ veelal verfchoonende , zeer

ver

of hen van die te
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„ regtvaardigen , en hun althans behoeft men niet te her„ inneren , dat wie den vrede met eene partij aangaat ,
„ daarom nog geen toegevoegd vriendfchaps- en handels• traktaat wil , en zeker niet begeert , dat de flerke plaatfen
op de grenzen om des vredes wil ontrnanteld of alle
„ bezettingen daaruit weggenomen worden. De %war-

", heid met, volgens de les eenes Apostels , in liefde
„ betracht warden. Het voegt dus gelijkelijk , nevens
„ de liefde , de waarheid, en nevens de waarheid , de
liefde voor te flan. Ik meen hiervan •mij gekweten
„ te hebben , en zeker ben ik mij bewust , dat ik het
„ gewild en gepoogd heb."
Van zulk eene hand en uit zulk een hart verlangen
wij vurig, (en wie niet met ons ?) voldaan te zien aan
de uitvoering van het niet minder belangrijke plan des
beroemden mans. Want wie is hiervoor beter dan hij
berekend ?

Specimen Inaugurale Commentationis Historico-Paedagogi-

cae, de

Inftituendi Finibus atque Ratione , apud tres

Orientis populos primarios. Quod defendet c o R-

ilnifielodatnenfis. Lugd. Batay.
H. W. Hazenberg, Jun. 183o. Forma 80.

N E L I U S ELIX,

apud

VIII et 76 pagg.

D

eze gefchied-opvoedkundige Verhandeling is eenig-

zins een gefchrift van den dag , in zoo verre het gefchreeuw over het Onderwijs tot betzelve den bekwamen

Doctor aanleiding gegeven heeft. Intusichen is deze Verhandeling nog iets weer , dan gefchrift van den dag.
Ons kort verilag zal , hopen wij, dit duidelijk maken.

de firekking en aard van het Onderrys bzy de drie groote Volken van het Oosten, de Indiers, Chinezen en Perzen , is waardig opzettelijk beHet onderwerp ,

handeld te worden.
De Inleiding handelt in I i bladz. over het menigvuldig
verfchil van rneeningen , nopens het doel en de beste
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manier van onderwijs. Dit verfchil is natuurlijk. Wie
zich een verfchillend doel van onderwijs voorftelt , bewandelt voor zich een' onderfcheiden weg. Het is betzelfde geval, als plaats heeft bij geneesheeren van verfchillende geneeswijze. De latere opvoedkundigen hebben
bij de meeningen der vroegeren boven dezen veel vooruit, om van hen het beste te ontleenen en te volgen.
„ ik weet wel (pag. 4) , dat er voorvechters voor bet
„ oude en nieuwe in grooten getale beitaan , en dat ye„ len de oude manier van onderwijs befchouwen als on„ gelchikt voor den tegenwoordigen tijci. Anderen ver„ langen de clasfieke opvoeding. Sonimigen zien het
onderwijs gaarne in de handen der geestelijken. De
„ ware weg loopt midden door deze meeningen been.”
Dien middelweg overal aan te wijzen , beiehouwt de
Schrijver als een' last, voor zijne fchouders te zwaar.
Daarom kiest hij iets uit de gefchiecienis , en wel nit de
gefchiedenis dier volken , over welke men nog weinig als
opvoedkundigen heeft gehandeld, en wier befchaving en
that van geleerdheid niet zonder invloed is geweeF,t
op anderen.
De Inclars komen het eerst in aanmerking , pag. 12.—
26. Het onderzoek omtrent dit belangrijk yolk is ten
opzigte van den that der berchaving zeer moeijelijk , omdat er weinige of geene fporen te ontdekken zijn van inrigtingen , die daaraan bevorderlijk waren. Dit is welligt
toe te fchrijven aan de verdeeling des yolks in kastell,
van ielke die der Bramineti alleen aan, ingewilden het
onderwijs mededeelde. Uit nicuwere bronnen moet men
dus ook , maar met de noodige behoedzaamheid, putten.
Uit

deze tweederlei bronnen blijkt, dat het onderwijs bij

dit yolk voornamelijk betrekking had op de Godsdienst,
op den Staat , en voor een zeer groot gedeelte op het
dagelijksch leven. Dit ontwikkelt de
De

Chinezen (Sinenfts)

Doctor,

.bl. 16-26.

beflaan de tweede plaats,

pag.

27-41. Bij dit yolk hangt het ftaatsbeftuur innig zamen met dat onderwijs, zoodat de Keizer, hoewel erfe-.
lijk vorst , geleerde moet zijn. Bij hen had dan het on-

290

C. ELIX

derwijs voor een groot gedeelte den Staat ten doel,
voornamelijk echter het ftaatsbefluur. Krijgsdienst werd
minder op het oog gehouden. Geene Geestelijkheid was
bij hen meester van het onderwijs. De Illandarlitts , die
in hunne geichiedenis gefladig voorkomen , en wier waardigheid erfelijk is , makers bier het onderzoek moeijdlijk ,
of alle flanden gelijkelijk tot de hoogfle eerambten konden geraken. Het onderwijs zelve wordt nu nagegaan ,
bl - 32-41.
Eindelijk komt de beurt aan de

Perzen, pag. 42-64.
Dezen worden het uirvoerigst en het best behandeld.
Hiervan is de reden voornamelijk gelegen in de meerdere
bekendheid des Schrijvers met de bronnen , welke hiertoe behoorden geraadpleegd to worden, Hier vinden wij
eene en andere aanmerking , die gewigtig is , b. v. ten
opzigte van s T RAB 0 als fchrijver , pag. 56 , 62. Zoo
ook van XENOPHON 'S Cyropaedie, op meer dan
Gene plaats.
Hierop volgt het clot , pag. 65 -72, het welk gewigtige gevolgtrekkingeu mededeelt , nit het voorgaand onderzoek natuurlijk argeleid.
In de behandeling van het onderwerp is ELIX meestal
SCHWARZ gevolgd ,

Erziehungslehre;

doch zoo , dat

hij nu en dan met grond van hem afweek. Wij kunnen
niet anders , dan deze Verhandeling roemen , wat aangaat
de zaken, welke geleverd zijn , en de orde, waarin alles
voorgefteld wordt. Konden wij dit ook zeggen van de
taal ! Eene letterkundige Verhandeling , ter verkrijging
van den

Doctorsgraad lyj de Letterkundige Faculteit ,

moest door fouten minder ontfierd zijn. Wat meer ruimte
van tijd en mindere haast zou zoo vele fporen van overhaasting hebben doen verdwijnen.
Vele zijn drukfouten , maar de meesten fouten van
overhaasting. Deze hebben wij onder het lezen aangeteekend : perficidiendum, p. 6 ; inflitutiendi , p. 36 ;
heriditarius, p. 31; Anabefeos , p. so; aggredimus ,
p. it ; ostenderi (inf. pasf.) p. 9 ; utrorumque partium, ibid.; in imperil , p. 20; fefeque infortnari
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debent , p. 20; duobus clasfibus , p. 22 ; commemoratio voor den Acc. p. 42; aliwn negotiant, p. 55;
accidit quod debent, voor: ut — debeant , p. 4;
opus fit fciendum voor fcire , p. 7; hac de re tractant voor hanc rem , p. 19; licuisfe voor liquisfe,
p. 31; confundisfe voor confzidisfe, p. 62; nec proprie
requiri UT nobili genera orti esfent, p. 32 taalkundig
mis, out uit te drukken de meening des Schrijvers, welke
beter zou uitgedrukt zijn: „ nec proprie requiri duc-

tam a nobili genere originem ;" negotia et artes , quos ,
quas of quae, p. 39 ; in fummis muneribus fungendis , p. 35, fungendis moest zijn fungendo.
voor

Met dit alles nemen wij niers terug van hetgeen tot
lof dezer Proeve gezegd is. Integendeel bewijst het
eenigzins de groote kunde des opflellers. Wie in haast

zulke zaken levert, wat zal hij dan verrigten , als hij festina lente op het oog houden zal?
Het fpijt ons , dat wij fouten moesten aanteekenen; maar
zoo fchrijft , en

het kan zijn nut hebben voor alien , die te groote haast
maken , °in Doctor te worden , en daarom in hun openlijk werk (de

Dirfertatien)

wat flordig zijn. Zoo iets

kon ons Recenfenten wet aanleiding geven , om Disfer-

fimpliciter, cum laude, magna cum laude te
vermelden. Gekheid ! Ja, maar is ditzelfde dan ergens
spijsheid ?
Leerredenen ter gelegenheid van den OverOfelfchen
Dankdag voor 't Gewas , door it. j. T o z , N. S.
HOEK en G. H. HEIN, P redikanten bij de Hervormde
Gemeente te Kampen. Te Kampen , bij K. van Hulst.
70.
1830. In gr. 8vo. 64 Bl. f

I

n Overijsfel wordt jaarlijks in de lente een biddag , en
in den herfst een dankdag voor het gewas gehouden. De
drie predikanten, Welke hunne, in Nov. 183o uitgefprokene , leerredenen aanbieden , uiten den wensch, dat die
gewoonte algemeen gevolgd moge worden in ons land.
Zekerlijk zou het aan menig leeraar aanleiding geven ,
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out near tijdsomftancligheid een gepast woord tot de gemeente
te fpreken ; maar wat jaarlijks wederkeert , maakt juist
hierom wel eens te minder indruk. Om niet hetzelfde te
herhalen , wijkt men ligt van het hoofddoel af. Zelfs in
deze leerredenen meent Rec. cr bewijs van te vinden.
De eerae , over Hand. XIV: 17 a. , is 3 Nov. 183o des
voormiddags uitgelproken door Ds. T o L. Buiten twijfel heeft de korte vooraffpraak eene goecle uitwerking
gedaan. Met weinige woorden herinnerde de fpreker den

toe/land des vaderlands, de sveinig verblildende nitkomlien van het gewas , en den dood van den Eerw. VAN
SYLOTEN, juist op den dankdag des vorigen jeers aan

de gemeente ontrukt. Na aangemerkt te hebben, bij
welke gelegenheid de woorden in den tekst gefproken

werden , bepaalt hij zijne hoorders bij vier punten: I. God
heeft zich niet onbetuigd gelaten — deze ondervinding
moet de harten ftemmen tot "s Hoogiten dankbaren lof.
II. De dankflof is eater, in vergelijking van vroegere
jaren , niet zoo overvloedig ; wij worden dus genoopt
tot ootmoed voor God. III. Deze ootmoedige blijdfchap
gaat gepaard met bekommering , wat er,, in de tegenwoordige omftandigheden des vaderlands , van het genot dier
gaven zal worden; en dit dringt ons, bij ons danken,
tot vernieuwd toevlugt nemen met gebed en fmeeking tot
God. En IV. worcit nit den tekst aanleiding genomen ,
om op te wekken tot navolging van God , opdat wij
ons ook aan elkander niet onbetuigd laten , maar door
matigheid en fpaarzaamheid ons beijveren , overvloediglijk te kunnen weldocn. Met veel genoegen heeft Rec.
deze preek , cloth bijzonder het laatile gedcelte gelezen ,
waaruit het volgende , als proeve , bier eene pleats yinde: „ Ja , ziet dear onzer eller roeping. Zij doe ons
ontvlammen in heiligen ijver, oil in dezen den read van
God te dienen. Hij , die ons niet noodig heeft , liet
zich aan ons niet onbetuigd ; wij , die elkander in zoo
vele opzigten niet ontberen kunnen , behooren den veel
weer alles voor elkander over te hebben. Dc vast naderende wintertijd

hij maakt rekening op volvaardige
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tusfchenkornst van onze zijde ten behoeve van onzen armen medemensch. Het vaderland wacht op onze offers.
Onze geitwetflen fmeelten om onze help, ter uitwendige
en inwendige verzachting hunner wonden. De gefneuvelden voor de zaak des regts roepen van uit hunne graven , dat wij hunne achtergeblevene betrekkingen niet
verge= ...... Wat de Heer fchonk , veel of weinig ,
het was niet voor ons alleen , maar ook voor onze broederen
cnz.
Des avonds hield Ds. HOEK een' dankfloncl , naar
aanleiding van Nehem. IX: 33. De punten zijn hier :
I. God is altild regtvaardig en trouw in alwat Hij doet
en ons menfchen overkomen laat. II. Wij moeten dus
met ootmoed , met dankbare erkentenis , maar ook met

vertroawen en hoop op God

bidden. Deze korte toefpraak

diende flecks ter aanleiding tot het gebed , hetwelk echter niet mede gcdrakt is , dewijl de prediker zijne gebeden nooit fchrijft.
Vier dagen later Uprak Ds. HEIN over Exod. XXXII:
7 , 8 , ter nabetrachting van den OverKelichen dankdag. Het plan van deze preek is , I. aanwijzing van de
verkeerdhcid , wellte volgcns den teltst aan de Israeliten
wordt toegefthreven ; oncicrzoek , in hoe ver wij al
of niet aan zulk een kwaad fchtfldig waren of nog zijn,
en III. de waste oorzaken daarvan, met opgave en gemoedelijke aanprijzing van de middelen daartegen. Dit derde
decl is bijzonder kort. Volgens den Eerw. H LIN ligt
de eerfle oorzaak in eene ingewortelde verzinnelijking
en verkregene hebbelijkheid tot zonde. Hier zou Rec.
wel wat weer duidelijkheid en betere ontwikkeling ver-

verzinnelijking ? De tweede oorin verkeerde begrippen
van ware godsdienfligheid. De middelen , door den prediker aangeprezen , zijn: zedelijkheid aan te kweeken, en
alle verkeerde denkbeelden te laten varen.
langd hebben. Wat is

zaak is niet zelden te zocken

Hoe veel goeds er ook in de beide ftukken van de
Heeren HOEK en H E I N gevonden worde , het heeft
geene blizondere betrekking op eenen dankdag voor het
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gewas , en zoude even goed, of misfchien nog beter, op
een' gewonen dank- en bededag uitgefproken hebben
kunnen worden.

De Oorlog geoorloofd , of Vertrouwen op God in den
Strife/. Leerrede over Deut. XX: I-4. door P. E.
VAN DER ZEE, Predikant bij de Hervortnde Gemeente to Te iltagerdam, bij C. Weddepohl.
1831. In gr. 8vo. 8o Bl. f : - 40.
Opwekking tot Milddadigheid. Leerrede over Exod.
XXXV: 20-29 , door denzelfden en bij denzelfden.
1831. 172 gr. 8vo. 28 Bl. f 4o.
Vaderlandfche Opwekkingsleerrede, naar aanleiding van
Pf. LXXXV : 9-14, ten betooge, dat uit het onheil
dozer dagen ons waar geluk moet geboren worden ;
door II. DE K L O V E R, Predikant bij de Evangelisch-Lutherfche Gemeente to Breda. Te Breda , bij
Broefe en Comp. 183o. 44 Bl. f 50.
Toefpraak aan name Gemeente, op den laatJlen avond
van het jaar ib3o door T. M. VAN GULPEN,
Predikant to Nijmegen. Te Nijmegen, IV de Wed.
J. C. Vieweg en Zoon. 1831. In gr. 8vo. 24 Bl.
f 40.
e eerite dezer leerredenen kan geenszins onder de
besten geteld worden , die , ten gevolge van de Belgifche onlusten, in het licht zijn gekomen. De inleiding
begint met de aanmerking, dat fommige zedeleeraars

der nieuwere volken den oorlog geheel afkeuren, en ftrijdig met de hoogere zedekunde achten. De Eerw. v AN
DER ZEE zou ook wel wenfchen , dat de ware verlichting en befchaving reeds zoo verre ware(n) doorgedrongen, dat er aan goon bloedvergieten sneer to denken
ware. Doch er zijn nog velen, die niet tot hunnen
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pligt gebragt kannen worden, dan door kracht en geweld van wapenen. Hij wil dus eens opzettelijk onder-

zoeken, of in Gods woord ook wenken voorhanden zijn,
dat de oorlog onyermijdelijk en noodzakelijk niet alleen,
maar zelfs geoorloofd is. Deut. XX : 1-4 moet,
volgens den prediker, zoodanigen wenk bevatten. — Op
behandeling , taal en Rijl willen wij geene aanmerkingen
maken , hoewel er vele te maken waren ; wij doen Ds. v A N
D.E It z E E alleen opmerken, dat niet alles , wat den Joden
was toegelaten , in het algemeen en te alien tijde voor geoorloofd gehouden moet • worden , en dat men niet alles ,
wat onder de oude theokratie plaats had , letterlijk op
onze tijden kan overbrengen. Wij miskennen geenszins
de goede bedoeling des leeraars , maar achten het onderwerp minder gepast voor den predikftoel. Of , wil men
er over fpreken , het gefchiede meer in den zachten en
liefderijken geest des Christendoms. Wij althans zijn
geenszins met VAN DER ZEE van meening , dat de
Leeraars van de Godsdienst thans geroepen worden ,
om het yolk op te ropen en aan te fporen tot den
fchoon wel tot onderwerping aan Wet en Overheid , en tot vertrouwen op God. En dan dat befloken
van den viand in zone binnenfle fchuilhoeken en uitjagen uit zijn moordhol neen ! zoodanige wapenkreet
past niet ter plaatfe , waar ook liefde tot vijanden gepredikt moet worden.
De tweede , van denzelfden prediker, is eene hartelijke opwekking tot het doen van milde bijdragen , ter
voorziening in de dringende behoeften des vaderlands.
Met meer genoegen hebben wij deze preek gelezen. Ds.
DE KLOVER befchouwt onze vermenging met Belgen
als een groot ongeluk , en voorfpelt heil uit de tegenwoordige rampen , of eigenlijk nit' de fcheiding tusfchen
Belgie en Noord-Nederland , alzoo onze belangen nimrner te vereenigen zijn met die van een yolk , zdd zeer
van ons verfchillende in taal , zeden en godsdienst.
Voorts wordt te regt beweerd, dat men op beproefde
deugd Gods zegen mag verwachten , en van den goeden
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geest, die onder ons heerscht , zich veel goeds beloven.
Op enkele plaatfen zouden wij echter nog al iets aan te
merken hebben. Komt het bederf der zeden onder ons
voornamelijk door aanraking met Belgie? Is daar alles zoo geheel in den grond bedorven ? Zoo ergens ,
op den predikfloel althans met men voorzigtig zijn
in uitdrukkingen , en niet overdrijven. Niet alles voegt
bier , al is het ook waarheid. Men verlieze het eigenlijk doel der Christelijke zamenkomflen niet uit het oog.
Men late dus b. v. de verheerltykte fehint der helden
van ouds niet oprifzen voor den ontroerden geest, out
ha fpoor der eere en des roems te wizen , en te flikkeren en voor te vlammen naar de velden der onfierfelfy kheid
Met veel genoegen en flichting lazen wij de toefpraak
van den Weleerw. VAN G U L P E N. Naar aanleiding
van Klaagl. III : 22, wekt hij op tot erkentenis der
Goddelijke gunst in het verleden jaar,, en doet opmerken , hoe de taal van den Profeet , op de tijdsgelegenheid toegepast , onze klagten fmoort , II. onze
vreugde opolvekt , en III. ha gevoel van onze verpligting aan God verlevendigt. Wij danken v AN GU LP EN voor de uitgave. Zoodanige toefpraak past op
den kanfel. Met voile ruimte kunnen wij dezelve ter
lezing aanprijzen.

Iferhandelingen van ha Bataviaasch Genootrchap van
Kungen en Wetenfehappen. Met Platen. Xde Deel.
Batavia , ter Landsdrukkerij. 1825. In gr. 8vo. XC
en 257 bl. Xlde Deel. 1826. XXXXIV en 306 bl.
XlIde Deel. 1830. IV en 390 bl.

H

et Bataviaasch Genootfchap , hetwelk thans meer
dan vijftig jaren beftaan heeft , gaat, zoo als men ziet ,
ijverig voort met het uitgeven van deszelfs Verhandelingen. Het langer tijdsverloop tusfchen de uitgave van
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het elfde en twaalfde deel is veroorzaakt door de onlusten op het eiland Java, welke nu zoo gelukkig geeindigd zijn. Wij mogen ons dus vleijen , dat het vervolg
niet achter zal blijven.
Rec. zal , zoo veel de aard van dit Tijdfchrift gedoogt, een verllag geven van den uheenloopenden en
veelomvattenden inhoud der drie voor hem liggende
boekdeelen.
Het tiende deel bcvat vooreerst , behalve een wijdloo•
pig Voorberigt, bl. I—XVI , twee Aanfpraken van den
Voorzitter Mr. P. s. DI A u R 1ssE, waarbij in de algemeene vergaderingen van 24 April 1824 en a Februarij
1825 vertlag gcdaan is aangaande den that des Genootfchaps. Het komt ons voor, dat dergelijke aanfpraken ,
gefchikt veelligt voor de gelegenheid , •vaarbij zij zijn nitgefproken , niet behoorden to worden opgenomen in de
uitgegevene werken , wanneer zij niets bijzonders behelzen , hetwelk men niet in het Voorberigt had kunnen
bekend maken , en hier ook grootendeels werkelijk bekend gemaakt heeft , en zich overigens door den flijI
niet aanbevelen. Daarbij zijn dan nog berigten van den
Secretaris gevoegd. Dergelijk voorwerk •vindt men ook
in het elide deel. In het twaalfde deel, echter,, vinden
wij alleen een zaakrijk en kort Voorberigt , hetgeen volkomen voldoende is voor het publiek , hetwelk bij de
bijzonderheden van gehoudene vergaderingen geen belang
kan hebben. Hierop volgen de Namen der Leden en
de nieuwe Wetten des Genootfchaps, zoo als die in
1823 zijn vastgetleld.
De eerfle Verhandeling van het tiende deel handelt
over het Maleifche werk, getiteld : Illtiketjat Isma fa"tiem , d. Gefchiedenis van Isma .fatient. De Heer
ROORDA VAN E Y S I N G A, die reeds vroeger zich
door de uitgave van een Maleisch Woordenboek heeft
bekend gemaakt, rnaakt ons in dit opal met een werk
bekend, hetwelk bij de kundige Maleijers, volgens zijne
verzekering , in hooge achting is. Rec. , die niet tot de
kundige Maleijers behoort , heeft, uit hetgeen hij er
BOEKBESCH, 1831. NO. i.
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hier van verneemt , geene groote begeerte , om er meer
van te weten ; het fabelachtige en door geen belang van
verwarring of ontknooping verlevendigde verhaal zal dan
ook flechts het middel wezen , om nuttige lesfen mede
te deelen , welke in den vorm van voorbeelden gekleed
zijn. lima .fatiem is een bekwaam Vorflendienaar,, die
tot Rijksbetluurder verheven wordt , nadat hij zich al
meer en meer het vertrouwen zijns Vorflen heeft waardig gemaakt. Het is ons eenigzins raadfelachtig , hoe
de Heer ROORDA VAN EVSINGA zeggen kan , dat
de Schrijver het gefchiedverhaal met Isma Mantrie begint , dien hij in korte woorden fchetst als beroemd in
het befturen van het rijk zijns meesters , maar dat hij
daarna van dezen Isma Mantrie volflrekt geene melding
meer maakt (bl. 12.) Is dan deze Isma Mantrie niet
Isma .fatiem , die zelf later zoo genoemd wordt (Mantrie , of Rijksbefluurder,, bl. 3o en elders) , en is dus
deze inleiding lets anders dan een voorverhaal , of berigt aangaande den man , wiens levensloop de Schrijver
nu uitvoeriger fchetfen zal ?
De tweede Verhandeling heeft tot (teller den bekenden , thans in het vaderland teruggekeerden plantkundige , C. L. B L IT ME, en handelt over de gefleldheid van
het gebergte Cede (bl. 55-104). De Heer BLUME
heeft dezen vuurberg langs de noordelijke zijde beklommen. Zijn verhaal van dien togt , hoezeer eenigzins
gezwollen , is niet zonder belang. Wij wezen echter
niet regt , hoe de diepe toonen der Pipa's (bl. 70)
zich hier konden doen hooren , die , zoo ver ons bekend is , in den Indifchen Archipel niet gevonden worden. Rec. vermoedt , dat dit eene fchrijffout voor Hyla's wezen zal.
Hierop volgen eenige opmerkingen over Salatiga of
Selo-tigo, en overblijffelen van tempels , welke op den
zuidelijken hergrug van het groote gebergte Oengaran
liggen , door den Heer DOMIS, Refident van Sanaarang , bl. 105-130. Hierbij is eene af beelding van
een' grooten vierkanten fleen gevoegd , gevonden in de
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ontilreken van bet oostelijk gedeelte van bet gebergte
van Merbaboe , en naar Selo-tigo overgebragt. Het opfchrift van dien ifeen , in oud Javaansch fchrift , vinden
wij hier in het Maleisch en Hollandsch overgezet.
De vierde Verhandeling behelst eene befchrijving van
een misvormd kind , hetwelk in Augustus 1824 in de
refidentie Samarang geboren is (ill. 131-1 4 6) , waarbij
eene afbeelding gevoegd is. Deze tnisgeboorte is blijkbaar ontftaan uit de vereeniging van twee vroeger afgefcheidene vruchten. Een uitwas , liggende op het bovenbuiksgedeelte , en daarmede hoven den navel vereenigd,
gedeeltelijk met haar bezet , en duidelijk met twee langwerpige ooren en een' news voorzien , is vereenigd met
een mannelijk kind , hetwelk overigens regelmatig ge
vormd was , behalve dat het aan de regterhand zes \ringers had. Wij hopen , dat men in het vervolg nadere
berigten omtrent dit kind zal mededeelen , of, zoo het
federt gettorven mogt zijn , ons met de ontleedkundige
befchrijving van hetzelve zal bekend maken.
Hierop volgt eene Verhandeling over de Cholera Morbus , door J. R. v o s , Med. Dr. in Belgalen (hi.
147-190). Het bevreemdt ons eenigzins , daar de aard
der ziekte in eene ontfteking van de maag en de dunne
darmen te zoeken is (hi. 176), laudanum, in een' desfertlepel brandew0 , in het begin der ziekte te zien
voorfchrijven. (bl. 184). Overigens is calomel het
hoofdgeneesmiddel. Over den oorfprong en voortgang
dezer ziekte vindt men in deze Verhandeling belangrijke
berigten. Voor het overige is dezelve vol van drukfouten , zoo als prima viae , vefica tellis , vefica urinderia fiexuva figmordea, intestina temira enz. , die
zich door de omflandigheid , dat de Schrijvers dezer Verhandelingen niet altijd in de gelegenheid waren , de drukproeven na te zien (Voorberigt bl. XVI) , niet laat
verfchoonen , dewijl elk ander geneeskundig medelid van
het Bataviaasch Genootfchap die drukfeilen had kunnen
verbeteren.
De Heer v o N 31E130 LD, thans uit japan in NeV2

300

VERHANDELINGEN

derland teruggekeerd , deelt ons hierop eenige bijzonderheden mede aangaande de Japanfche vroedkunde. Deze
bijzonderheden zijn vervat in vragen, beantwoord door
AIIMAZUNZO, Geneesheer te Nagafaki , Bien de
Heer S I E B O L D zijnen leerling noemt. Wij willen toegeven , dat de Schrijver op die wijze , door de opftelling
namelijk. van vragen en derzelver beantwoording door
Japanners , zelf de beste opheldering heeft kunnen krijgen (Voorberigt bl. VII) , doch wij vermeenen tevens ,
dat hij de refultaten van dit onderzoek in een' anderen
en beteren vorm aan het publiek had kunnen mededeelen. Hoe dit ook zij , wij vernemen uit deze antwoorden , dat de verloskunde in Japan zoo wel door man.
nen als door vrouwen words uitgeoefend ; dat de laatlien zich echter meest bij de praktijk bepalen , en alleen
in natuurlijke verlosfingen pulp betoonen; dat men het
onderzoek van den mond der baarmoeder met de vingers in Japan niet kent , maar zich bij uitwendig onderzoek bepaalt ; dat men veel gebruik maakt van zekere
handgrepen , om , door zachte drukkingen op den buik ,
de lastige toevallen van den laatften tijd der zwangerheid
te verdrijven ; dat men vroeger de kraamvrouw na de
verlosfing bijkans niet toeliet te flapen , welke verkeerde
bandelwijze thans echter, na door den Geneesheer K AG A W A-G E N-E T S bearedell te zijn , in onbruik geraakt ; dat de kinderen , na gewasfchen te zijn , flechts los
worden ingewikkeid , enz. — Wij mogen van den kundigen en ijverigen Schrijver nog vele ophelderingen aangaande Japan en de Japanezen te gemoet zien.
Het zevende fink van dit deel is eene fchets van
Benkoelen , medegedeeld door Mr. G. H. NA H U I s.
In een' eenvoudigen , onopgefinukten vorm bekomen wij
hier belangrijke berigten , welke ons des te nicer welkom
zijn , omdat deze, toes Engeliche , bezitting op Sumatra, door het Traktaat van 17 Maart 1824, aan de Nederlanden is afgeilaan. Hetgeen bier over de cultuur van
noten en nage/en gezegd wordt , en het berigt , dat de
algemeene uitgaven de algemeene inkomften met eene
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fern niet ver beneden de negentigduizend pond lterling
overtreffen (W. 2.39), geeft ons waarlijk niet veel grond
om te denken , dat wij bij het afflaan onzer bezittingen
op het vasteland van Indie zullen gewonnen hebben! Op
de plantaadjen werken onder anderen fchuldenaars , wier
arbeid voor fchulden verbonden is , en die manghiris genoemd worden ; maar onder die benaming zijn ook flaven van Balie ter fluik ingevoerd; in 1822 had een der
voornaamfte planters dertig zulke, nit hun vaderland gewelddadig weggevoerde , flaven als manghiris doen registreren. Zoo weet men de atfchaffing van den fchandelijken menfchenhandel door bedrog te ontduiken !
Aan het clot , einclelijk , van dit deel ontvangen wij
eenige aanmerkingen over de Javaanfche Gefchiedenis
Sadjara Raja Djawa , medegedeeld door den Heer
D. A. OVERBEER (bl. 247-257), welke ons voorkomen weinig waarde en althans geen historisch- belang
te bezitten.
Het elfde deel bevat , behalve het voorwerk, vijf Verhandelingen. De eerfle is eene korte fchets van het eiland
Lingga en deszelfs bewoners , medegedeeld door wijlen
C. VAN ANGELBEEK (bl. - 62). Dit eiland is onder de linie gelegen , oostwaarts van Sumatra. Hoe t eer
vruchtbaar , is het. weinig bebouwd, daar de landbouwer, bij geniis van paarden en hoornvee tot het beploegen der velden , verpligt is , de enkele handfpade te pulp
te nemen. Zeerooverij is de voorname bron van beftaan
der Maleijers , die de hewoners van dit eiland zijn, welks
bevolking op negen- of tienduizend zielen wordt gefchat.
Onder de ingezetenen der hoofciplaats , Kwala Dai , telt
men een aantal van vier- of vijfhonderd Chinezen , welke
op de eilanden van den Archipel, eveneens als de Joden
in de Europelche ftaten, verfpreid zijn , en eenen grooten
hanclelgeest bezitten.
Het tweede ftuk is een opftel over de Japanlche taal
van den Heer VON S1EBOLD, getiteld Epitome Linguae .japonicae (W. 63-136). Hierbij zijn negen boutfne@platen gevoegd, in Japan zelve vervaardigd. De
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Japanners hebben hunne letters van de Chinezen ontvangen. De oorfpronkelijke letters Majookana zijn geheel
en al Chinefche karakters; de Schrijver meent , dat.
door de , meer dan twee eeuwen v(56r de geboorte van
Christus , onder den Chinefchen Keizer SIN() s1 K'w o
naar Japan overgefiokene volkplantelingen zijn aangebragt geworden. Uit dit alphabet zijn door wijzigingen
nog drie andere fchrijfwijzen ontftaan,./arnatokana, Hirakana en Katakana geheeten ; deze ondet fcheidene letters of karakters vindt men op vijf houtfneeplaten opgehelderd. De Japanners fchrijven met een penfeel met
Japanfchen inkt , die op dezelfde wijze als de Chinefche
bereid fchijnt te worden; de Schrijver verzekert , dat
het algemeene gevoelen , dat dezelve uit fepia's verkregen worth, ongegrond is, doch verklaart, deszelfs ware
zamenflelling niet te weten. frHet Japanfche fchrift loopt
in vertikale kolommen van de regter- naar de linkerzijde voort. De karakters van het alphabet Hirakana
worden in brieven en gewone gefchriften , vooral door
vrouwen gebezigd ; het alphabet Katakana daarentegen
in wetenfchappelijke en geleerde werken. De Japanners
hebben zevenenveertig letters. De vijf vokalen volgen
in de orde o, e, a, zijnde a de zesendertigfie
letter van het alphabet. Tweeklanken kent men in het
Japansch niet, en het woord Daili b. v., de titel van
den geestelijken Keizer , beftaat niet uit twee, maar uit
drie lettergrepen , Da-i-li. De overige letters ziju eigenlijk geene medeklinkers, maar lettergrepen: lo, ha , ni,
ho enz. Opmerkelijk is het , dat er voor 1 en r flechts
g ene letter beftaat , en dat de klank als 't ware zweeft
tusfchen deze twee letters , even gelijk men van de inwoners van Otahiti verzekert. — Wat de taal zelve
aangaat , men gevoelt ligtelijk , dat wij van deze proeve
eener fpraakleer bier Been volledig verilag kunnen geven,
zonder de perken eener gewone boekbefchouwing geheel
te buiten te gaan. Het zij ons dus geoorloofd , ons
bij eene en andere bijzonderheid te bepalen. Vooreerst dan
moeten wij opmerken , dat de Japanfche taal , hoezeer
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met Chinefche karakters gefchreven wordende, evenwel
van bet Chineesch geheel fchijnt to verfchillen. Zelfs
in de grammatikale vormen is verfchil. De oude of klasfieke talen zijn tot een' zeer hoogen trap van befchaving
gebragt , als werktuigen der gedachten ; elk woord bijkans
ondergaat in dezelven verfchillende wijzigingen , die eene
bepaalde beteekenis hebben , behalve de algetneene beteekenis van het woord in een woordenboek ; men heeft
al de verfchillende betrekkingen , die er tusfchen de
voorwerpen beflaan , in de woorden willen wedergeven,
en de taal als eene gedachtenwereld , tot, een afdrukfel
willen mak en van de floffelijke wereld. In bet Chineesch
integendeel zijn de woorden zonder verbuigingen aan
elkander gevoegd , en de werkwoorden hebben noch wijzen , noch tijden , noch perfonen (*). Het Japansch heeft
blijkbaar meer grammatikale vormen dan het Chineesch ,
maar mist echter velen , die men niet alleen in de klasfieke talen , welke in dat opzigt op den hoogften trap
than , maar zelfs in de moderne talen aantreft. Zoo
hebben b. v. de naamwoorden geene gedachten ; het
meervoudig is flechts bij woorden van twee lettergrepen
aanwezig , en wordt gevormd door herhaling van het
woord , b. v. hito , een mensch, hito-hito , menfchen;
de werkwoorden hebben Ilechts drie tijdeb , den tegenwoordigen , volmaakt voorledenen en toekomenden tijd ;
en de perfonen en het getal worden alleen uit de perfoonlijke voornaamwoorden , die het werkwoord vergezellen , opgemaakt. Zeer doelmatig komen ons de
Japanfche telwoorden voor; men telt van een tot tien,
itfi I , ni , fan, 3 enz. tot z'ju io; hierop volgt
elf , d. i. den en een, .z'ju its , twaalf , z'ju ni enz.
tot twintig , dat is , tweemaal tien , nieju ; hierop volgt
eenentwintig , nieju its enz. tot dertig fan z'ju enz.
Men heeft dus voor de getallen 1-99 flechts den
(*) Vergelijk Lettre 43 M. ABEL-RAMUS AT fur la nature des formes grammaticales en general et fur le genie de
la langue Chinoife en particulier, par 1W. G. ne HUMBOLDT.
Paris, 1827,
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woorden te onthouden , die door verfchillende combination al deze getallen uitdrukken. Honderd is hjak%
tweehonderd ni hjak' enz.; fen duizend , man tienduizend. Wij kunnen den kundigen Schrijver niet dan
prijzen over zijne voorbeeldige vlijt , waardoor het hem
gelukt is , reeds na een kortftondig verblijf in Japan ,
zoo veel bedrevenheid in eene taal te verkrijgen , tot
welker naauwkeurige kennis door zijne verdere nafporingen voorzeker nog oneindig veel zal worden bijgebragt. De uitfpraak der woorden is tevens met de meeste
zorgvuldigheid opgegeven.
De derde Verhandeling in dezen bundel is eene Monographic der Indifche peperfoorten van den Heer UME, met afbeeldingen opgehelderd (bl. 137-245). Deze
afbeeldingen beflaan nit twee koperen platen , waarop de
deelen van bloem en vrucht en de kieming van piper
denfum zijn voorgefleld , en een aantal houtfbe6platen ,
welke omtrekken der bladeren behelzen , naar gedroogde
exemplaren vervaardigd. Het getal foorten , welke B L tIBr bet cerst heeft doen kennen , is zeer aanmerkelijk.
Voor bet overige verwijzen wij , vooral ook ten opzigte
van het gevoelen van BLUME, dat de piperaceae tot
de Monocotyledonifche planten zouden behooren , naar
eene beoordeeling dezer Verhandeling , welke Prof. v AN
HALL geplaatst heeft in de 139dragen tot de Natuurkundige Wetenfehappen, III. 2. bl. 131-133.
Het vierde fluk is eene Lofrede op JAN PIETERSZOON KOEN door G. DE SERIERE (bl. 247- 292).
In deze voorlezing words eene regtmatige hulde toegebragt aan dezen Gouverneur-Generaal over Nederlandsch
Indio, wiens kunde hem reeds vroeg den kring had
aangewezen , waarin hij zoo fchitterend werkzaam is
geweest.
Het elfde deel wordt beiloten met een opflel over
BOEDDHOE en zijne Leer, een uittrekfel nit een'
brief van den Heer D. A. OVERBEEK aan den Heer
L E N T I N G (bl. 293-3o6). De Godsdienst van
MOEDDHOE is verfpreid op Ceilon , in Tibet en China ,

VAN HET BATAVIAASCH GENOOTSCHAP.

305

en het onderzoek naar den oorfprong dier fekte kan dus niet
anders dan belangrijk zijn. De Schrijver heeft hetgeen daarover door Engelfche Schrijvers is te boek getteld geraadpleegd, volgens welke BOEDDHOE (anders ook BOEDD A,
BUDDA geheeten), een zoon van den Koning at out Er o TIE, of een aanverwant van hem, zes eeuwen vdOr
C Hats T U s zou geleefd hebben. Als eene Godheid fchijnt
hij op Java niet te zijn aangebeden geworden, maar alleen
voor te komen als hervormer en wijsgeer.
Het twaalfde deel bevat vooreerst wederom eene bijdrage
van den Heer VON SIEBOLD, namelijk eene fynop/is der
oeconomifche planten , welke in het Japanfche rijk worden
aangekweekt (bl. 1-74). In deze lijst heeft de Schrijver de
orde gevoegd van het overzigt der natuurlijke fatnilien in
S P It E N G E L ' S Anleitung zur Kenntnifs der Gewdchfe. Hij
begint met de Aroideen , en laat de Acotyledonifche planten
achteraan volgen , van welke hij alleen de Japanfche namen
vermeldt , zonder ze tot genera te brengen. Bij dit auk
zijn twee groote uitflaande tale's gevoegd, waarvan in de
eetle de planten , die tot voedfel , cot toefpijs, lekkernij of
huismiddel gebezigd worden , in de tweede die, welke tot
kleeding, bouwaof en huisraad diencn, vermeld worden, gerangfchikt naar derzelver gebruik , en met bijvoeging der namen in Japanfche karakcers.
Hierop volgt een kort (?) Verhaal van de Javaanfche Oorlogen, welke met onderfcheidene Prinfen gevoerd zijn, federt
den jare 1741, tot den algemeenen vrede, gefloten in 1757
(bl. 75-254). De opfieller dezer gefchiedkundige bijdrage is
niet met zelterheid bekend. Het ware misfchien voegzaam
geweest, dit verbal! eenigzins omgewerkt en van place uit.
drultkingen gezuiverd te hebben, alvorens het in dezen bundel op te nemen. De Compagnie heeft bij die ourlogen meer
dan vier millioen guldens verloren! Behartiging verdient de
opmerking, dat, zoo men onpartijdig over de oorzaak der
meesce onlusten wil redeneren , men tot het befluit gebragt
words, dat de dienaren der Compagnie zelve veel daartoe
hebben gedaan, of door eene onvergeeflijke fchraapzucht en
trotfche behandeling, of door geringe ervarenheid; dewijl
dikwijls „ jonge en onbedrevene menfchen, uit achting voor
hunne familie en omdat zij aan den een' of anderen Groove
„ vermaagfchapt of aangehuwelijkt zijn , fehielijk over het
„ paard gegooid, en , hetgeen nog erger is , maar in eene
Refidentie en gezag gefteld worden, cot fpot en fchande,

306

VERHANDELINGEN VAN HET BATAVJAASCH GENOOTSCHAP.

ja tot hartzeer van oude en kundige dienaren; en dan
heeft men aanflonds een ruim veld open , om hunne drif.
ten den toom te vieren ; en wanneer die doom met uit
den
voet worth geligt , is er met reden te vreezen , dat
22
» de Maatfchappij daar in der tijd weder gevoel van zal hebben, en dit is eene ziekte, die Indie verteem" Wie zou
twijfelen , of dit nepotismus thans nog is overgebleven ? Het zal
toch in de kolonien wel niet anders zijn dan in het moederland.
Hierop volgt eene korte fchers der Legerziekten , waarge.
nomen tijdens de Celeb qche expeditie en de jongite onlusten op Java tot 3o Junij 1827, opgelleld door den , federt
overledenen , Chirurgijn:Majoor en Med. Doct. DEGE NHA R D (bl. 255-356). Deze ziekten zijn febris remittent
biliola, dyfenteria en febris intermittent; het bevreeindt ons
daar bij de behandeling de formulae met nommers worden
aangeduid , dat de list deter formulae niet heeft kunnen Orden geplaatst, zoo als wij achter de Verhandeling zien vermeld , zonder opgave der redenen , die zulks belet hebben.
Daardoor is de Verhandeling onvolledig.
Het boekdeel wordt eindelijk beflo:en met het Journaal
eener Reis van Wellerie naar het gebergte Praauiv, door
D. j. D o M I s, wen Refident van Samarang (bl. 357 — 383),
en eenige bijvoegfels tot de fynop/is van den Heer voNS
01. D , en vericlaring van eenige eigennamen , voorkomende
in het Verhaal der Javaanfche Oorlogen (bl. 384-389).
Wij bevelen de belangen der wetenfchappen bij voortduring
aan het Bataviaasch Genootfchap , en wenfcben, dat hetzelve
fteeds meer en meer deszelfs roem en dien van het vaderland
bevestigen en uitbreiden zal.
„

Het Gellacht der

Fragmenten. Door j. H.
Te Deventer, bij J. de Lange. In gr.8vo.

VAN HARENS.

HALBERTSMA.

f 3 - 8..

De Eerw. HALBERTSMA te Deventer, zich nevens zijne
ambcsbezigheden met onvermoeiden ijver op de beoefening
der oude Noordfche talen toeleggende , en daarvan nu en dan
proeven in het Licht gegeven hebbende , die hij van tijd tot
tijd hoopt te vermeerderen , zoekt zich echter ook door let.
terkundigen arbeid van anderen aard en mindere moeijelijkheid te verpoozen , waartoe hij alsnu weder een onderwerp
nit de vaderlandfche , en wel bepaaldelijk uic zijne vaderlandfche , de Priefche letterkunde , kiest. Het is een onderzoek
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naar de voornaamfte perfonen uit het beroemde Geflachr der
mannen , die als Staatslieden en Dichters
uitgemunt hebben , en ook federt de verovering van de Briel
tot op den flag van Waterloo ftrijders voor het Vaderland
hebben opgeleverd. Van fommige leden der familie words
hier flechts kortelijk gewaagd ; van anderen , vooral van den
ouderen Ambasfadeur WILLEM VAN HAREN Wt de zeventiende Eeuw, en van de beide dichcerlijke Gebroeders uit
de achttiende , vooral van w I L L E M , meer uitvoerig. Het
onderfcheid cusfchen laatstgenoemden en ONN o zwIER in
de meer uirgewerkte behandeling loopt in ' t oog (13o en 16
bladzijden) net is waar , dat de Schrijver den neteligen en
ergerlijken familietwist van ONNO ZWIER zocht to oncdui.
ken ; maar dan had hij toch even goed een weinig nitvoeriger van de Geuzen kunnen fpreken , zoo als hij chans over den
FrilO gedaan heeft. Daarenboven is een cijd van zeventig jaren , Eusfchen het bedoelde regtsgeding en den tegenwoordigen
cijd verloopen , Loch fang genoeg , om daarover met behoorlijke
vrijheid re fpreken. Waarom den Hertog VAN BR UNSWIJR
WOLFENBUTTEL nog langer omfluijerd onder den naam van
dat geheimzinnige wezen, hetwelk de VAN HARENs Seigneur
noemen, daar toch aan een ieder het tooneelgeheim bekend is, en
daar men weer, dat de geheele befchuldiging van den Dichter der Geuzen flechts eene ftaatkundige kuiperij was , am
hem Hit het Beftuur to verwijderen , waartoe men zich van
de verfoeijelijkfle middelen bediende? Doch wat kan de
Staatzucht nier brouwen ! Het karakter van ONNO ZWIER
VAN HAREN, ook zoo als het bier voorkomt, verwijderc
elk denkbeeld van zulk eene misdaad , als waarvan hij , volgens gruweliike aanhitfingen en kabalen , door zijn naasce
bloed werd befchuldigd.
De 41 van HALBERTSMA is onderhoudend , ongedwon_
gen , en Haden wel eens het boercige. Hooren wij , wat hij van
de Dichters der achttiende Eeuw zegt bl. I i I :
In een'
vrede van 2$ jaren had men geleerd , met een' chitfen
• japon aan , eene lange pijp in den mond en eene net be» fneden paruik op , eens heel deftig to dichcen. Onze over• grootvaders deden Coen alles zoo in pace. Wu er nit hunne
handen kwam , was heel verliandig en het vloeide olie.
zacht; de mai , de maat , het was alles gewreven en geflepen,, even keurig als hunne gladhouten pulpitrums en
.22
kabinetten. Niets oncbrak er aan dan vinding , kracht en
VAN HARENS;
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• losheid van zwier; dat is te zeggen : het ligchaam der
poezij was er wel , maar de ziel ontbrak. Was w I r. LEN
• wat flugger van aard geweest, hij had uit de hoogte op
deze flakken van den Parnas nedergezien; maar hij was
„ te goedhartig, om in lijuregte tegenfpraak te leven met
• alwat hem omringde; vrolijk en welwillend , was hij vol, komen gevormd voor de genoegens der zamenleving, en liet
• zich ongevoelig een weinig medeflepen door den geest der
• genen , met welken hij verkeerde. Vandaar zien wij hem
fomtijds nit de hoogte zijner oorfpronkelijke vlugt nederdalen tot het platte zijner tijdgenooten ; ook heeft hij nu
en dan iets van het langdradige en betoogende in hunnen
• trant. Deze twee gebreken nu geven in het heldendicht
den alleronaangenaamften indruk. Want wie plat is, Iaat
den lezer koud; en wie alles van zijn onderwerp wil zeg„ gen, verveelt, hoe verflandig de zin zijner woorden ook
• zijn moge.
” Deze leeftijd geeft ons de keerzijde van het blad te
• lezen, en het is opmerkenswaardig, hoe de Dichters, het
platte en langdradige willende vermijden, tot het ander
uiterfle van een gemaakt Enthufiasme zijn overgeflagen.
, Het ligchaam der poezij is in beide tijdperken misfchien
" even gP.polijst ; maar het levensbeginfel verfchilt. Onze
dichtproeven fchijnen mij meerder de fluipachtige bewe21
• gen van eene factice gevoeligheid , dan het krachtbetoon
• eener mannelijke ziel te zijn, die meester van haar onder•
• werp is. De Nederlandfche IVIufe der achttiende Eeuw
, was een deftig koopman, die omtrent met dezelfde kahar, te, waarmede hij boek hield , zijn betoog of verhaal op
„ rijm zette. De Zanggodin onzer dagen is eene zenuw.
achtige jonge Dame, die lang op eene vreemde kostfchool
„ gelegen heeft, en ons nu mat een klein fchepje van elke
„ wetenfchap en veel beweging op haar lijf is t'huis geko„ men. Van alledaagfche dingen maakt het kind een' bijs, teren ophef. leder oogenblik valt zij in verrukking; en
• terwiji het mager fchepfeltje door fterren , etherfphe, ren, vuurkolken en eeuwig (fie) fneeuw wil dringen, zijn
• wij in duizend angflen , dat hare zwakke beentjes onder
die poging bezwijken zullen. Aan den anderen kant
• weet zij echter ook allerteedersc te rnijrneren , met een
wijsgeerig oog in nacht en eettwigheid op te bilk" ken , en zelfs uit het kuchje van een' zuigeling de
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„ ftof tot lesfen van levenswijsheid te trekken ; ja , zoo ver
• gaat hare kunst , dat zij den enkel beeld als guuddraad
„ uitfpint , en er het ganfche menfchelijk leven , van de
• wieg tot het graf,, met al zijn zuur en zoet in verwikke„ len kan.” — Ilierin is gewis veel waarheid. Maar wan.
neer nu de Heer HALBERTS rvi A de vroegere , waarlijk foms
al heel platte uitgave van den Frifo boven de tweede fielt ,
en in de latere flechts befnoeijingen en verbasteringen door
Franfchen , vooral van zekeren CLEMENT, erkent, zoo moeten wij hem het gevoelen van mannen tegenflellen , die in
onze Letterkunde het groottle aanzien genieten. J. D E VRIES
zegt , in zijne Gefchiedenis der Nederduitfche Dichtkunst ,
(lIde D. bl. 179) dat de 4to uitgave niet zeer gemeenzaam , maar verreweg de beste is ; het lam* gedeelte des
werks is aldaar vooral veel verbeterd. (En juist dit laatfle gedeelte vindt li A LIIERT s M A door den tweeden druk
misvormd ; hij wenscht daarin vooral de hellevaart van Frifo
terug.) Wijlen de beroemde KEMPER gaf ook aan de 4to
uitgave den voorrang ; en in zoo verre wij ons tnogen vermeten , na zulke beroemde kunstregters ons oordeel te vellen , zijn wij van he t zelfde gevoelen. Het nachtgezigt van
Frifo , daarvoor in de pints gekomen , heeft toch vele
fchoonheden , gelijk HALBERTSMA (bi. 165) zelf erkent.
Zeer uicvoerig is-onze Schrijver in de vergelijking der beide
uitgaven , en noemt zekerlijk eenige geiukkige regels op, die
door het fnoeimes vm CLEMENT zijn weggefneden ; mast
gewis heeft dit mes ook een groot aantal wilde loten ge.
troffen.
Doch wij willen dit gaarne aan de vooringenomenheid van
den Vries voor een oorfpronkelij k Vriesch kunstgewrocht toe.
geven. Maar dat de Heer HALBE R Tsmn, zelf Godsdienstleeraar , zoo verre gaat , van onverzoenlijkheid op het doodbed,
als waardige Vriefche fiandvastigheid , goed te keuren , dit gaat
Loch te ver. WILLEm VAN HAREN, ,grootvader van den Dich .
ter, had, om de fpilzucht zijner fchoondochcer, weduwe van
zijnen zoon ADAM ERNST, te weren , de posten van dien
overledenen zoon voor zichzelven gevraagd , en alstoen ,
door geftrenge fpaarzaamheid, de geldmiddelen zijner beide
kleinzonen herfleld. De teleurgefielde weduwe had hem
hierin tegengewerkt ; doch zij werd naderhand van deszelfs
goede oogmerken overtuigd , en wenschte nu, toen hij op
zijn doodbed lag, verzoening. Hij weigerde zulks flandvas-
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tig, ook aan den Godsdienstleeraar, die daartoe alle pogingen
deed; en dit keurt Ds. HALBERTSMA zeer goed, hoewel
het regtflreeks met de Christelijke leer ftrijdig is, gelijk wij
wel niet noodig zullen hebben te bewijzen. Bl. –o: „ Het
• fterfuur eindelijk naderende , hoopte zij, dat de g oods„ angften, gefcherpt door den angel der gedreigde verdoeme,
„ nis , eenen afgeleefden grijsaard wel zoo gedwee zouden
„ maken, dat hij de verzoening aannam. Zij maakte dus
„ den Predikant B A N G A Op, on: zijne ziel, was het mogelijk,
„ in een zwak oogenblik te verrasfen. Doch alles te ver„ geefs; en het verwondert mij , hoe eene vrouw, die zoo
• veel menfchenkennis , als zij, bezat, tevens de onnoozel„ held kon hebben van niet te weten, dat de moed van
„ eenen Vries , door geen fmart of dood te temmen , alcijd
verheven genoeg is , out zijne befluiten getrouw te blij, ven.” En het verwondert ons, hoe een Christenleeraar de
verzoenlijkheid als zwakheid, en , naderhand nog in eene afzonderlijke noot, de weigering der vergiffenis aan de poorten
der Eeuwigheid , in weerwil van gebed en tranen zijner
vrouw en kinderen , met den naam van flandvastigheid van
karakter, en de poging van eenen braven dienaar van het
Evangelie met dien van geestelijk alarm kan beftempelen.
Zonderlinge verwarring van denkbeelden en , naar ons in.
zien , begrippen, gevaarlijk voor de Maatfchappij en de rust
der huisgezinnen.
Voor bet overige bevatten deze Fragmenten veel treffelijks,
en zeer belangriike bijzonderheden uit echte bronnen , vooral
tot de huifelijke omflandigbeden en het bijzonder !even van
den Dichter WILLEM VAN HAREN betrekkelijk , alsmede
eenige brieven van den Ambasfadeur wiLLem VAN H AR EN, die nog uit geredde brouillons zijn overgebleven ,
terwiji de groote fchat der onderhandelingen van dien Gezant
(3o folianten) in t732 door den brand te St. Anna Parochie
vernield is.
Mogten wij van dezelfde bekwame hand de volledige
regtvaardiging van ONNO ZWIER v A N HAREN, in een
meer opzettelijk daartoe beflemd werk, ontvangen , waarop
de Heer HALBERTSMA CH'S (bl. 207) eenige hoop fchijnt
te geven
Cedenkfchrift betrekkelijk het Regtsgeding tegen den gewezen
Majoor.Ingenieur J. D. vAsTetitt, gerigt tot Zijne Excel-
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lentie den Luitenant-Generaal Baron KRAIJENHOFF gewezen Infpecieur-Generaal der Fortificatien. Te Arnhem,
bij C. A. Thierne 183o. In gr. 8vo. XIX en 231 bl.
f 2-20.
had zich,
e Luitenant-Genernal Baron
D
in het Gedenkfchrift van zijn Proces voor het Hoog
KRA ljENHOFF

tair Geregtshof, (van hetwelk wij in No. XIII van den vorigen jaargang , bl. 588—'92 verflag gaven) op eene ongnnifige wijze uitgelaten omtrent het gedrag van den gewezen Majoor-Ingenieur PASTEUR in de bevestiging van Ostende. Deze, zich hierdoor perfoonlijk aangerand rekenende,
vond zich genoopt, om ook van zijn Regtsgeding een foort
gelijk Gedenkfchrift uit te geven , en dit te rigten tot gemelden Heer Luitenant-Generaal. De Brief van toezending ,
aan het hoofd van dit gefehrift geplaatst (hi. I—XIX),
draagt dan ook het kenmerk der hemming, waaraan hetzelve
zijn oorfprong verfchuldigd is , en is in eenen zeer fcherpen
won vervat.
De verdere inhoud is als volgt: Bl. 1-13 bevatten een
Beknopt Gefchiedkundig Overzigt van hetgeen ten aanzien der
bevestiging van Ostende is voorgevallen, en der gevolgen,
welae dit voor den Schrijver gehad heeft.
Dan volgen negen Bijiagen. No. 1-4 behelzen vier Brieven , tusfchen den Luitenant-Generaal en den Schrijver ,
beiden destijds nog in functie zijnde, over deze zaak gewisfeld.
No. 5, bl. 38-64 , de Sententie van het Hoog Militair
Geregtshof ten laste van den Schrijver en den Luitenant
VAN DUYN, waarbij eerstgemelde , ter zake van ontrouw
in zijne Militaire administratie en falfiteit, is veroordeeld tot
Casfatie, met eerloosverklaring en eene gevangenis van
Uri jaar.
No. 6, bl. 65-217: Toelichtingen tot deze Sententie. In
dit gedeelte van het werk , hetwelk de kern van des Schrijvers Memorie van Verdediging bevat, bevlijtigt zich de
Schrijver, om alle de motiven en confiderans der Sententie
te wederleggen , en in 't algemeen zijne volkomene onfchuld
te betoogen.
No. 7 en 8, bl. 218-229: Twee Adresfen, door den
Schrijver aan Zijne Majesteit ingediend. En eindelijk:
No. 9, bl. 230 en 031 , het Koninklijk Batik van 27

312

J. D. P A S TE U R , GEUENKSCHRIFT.

Sept. 18a8, waarbij kwijtfchelding words verleend van de
eerloosverklaring, blijvende het overige gedeelte der Sententie in deszelfs geheel.
Niemand zal bier eene beoordeeling van den inhoud van
dic boek verwachten ; te minder, daar waarfchijnlijk de tegenpartij nog al bet een en ander op bet beweerde van den
Schrijver zoude aan te merken•hebben, en men web beide
partijen zoude moeten hooren , om zijn oordeel te kunnen
bepalen. Indien hier het Rapport der Commisfie van Onderzoek, of wet de Conclufie van Eisch van den Heer Advo•
caat-Fiscaal in derzelver geheel waren ingelascht, zoude men
meer kunnen vergeVen , dan nu met het broksgewijze nit
die ftukken medegedeelde of met de Sententie (die toch
flechts flelt en niet besvijst, noch behoeft te bewijzen) gefchieden • kan. Doch ook din nog zoude eene uiteenzetting
der wederzijdfche gronden, en bet oordeelvellen daarover,
noch voor dit Tijdfchrift gefchikt , noch voor onze Lezers
aangenaam , noch met den eerbied voor de res judicata overeen te brengen zijn. Er zijn gefchriften, welke eigenlijk
voor geene openbare beoordeeling vatbaar zijn, en tot deze
rekenen wij het onderhavige. Wij bepalen ons dus tot dit
beknopt verflag, den Lezer, die belang in de zaken of in de
perfonen ftelt, naar het Gedenkfchrift zelve verwijzende.

Gedenkfchrift van den uittogt der Heeren Studenten van de
Hoogefchool te Leiden ten heiligen flr jd voor Vaderland en
Boning , op den 13 Nov. 183o. Door J. ROEMER. Te
Leiden, bij C. C. van der Hoek. 1830. In gr. Svo. VIII
en 40 bl. f : . 5o.
V oor de Heeren Studenten , die uitgetrokken zijn . als ook
voor derzelver ouders en betrekkingen , heeft dit boeksken
blijvende waarde. Met weinige woorden herinnert de Schrij•
ver de vereeniging in I8t5 en de fcheuring des Rijks in
183o. De loop der gebeurtenisfen kon en moest bier flechts
kortelijk vermeld worden. De Weleerw. ROEMER zegt,
dat in Belgie aan geene beteugeling was te denken. Daar zijn
er ecbter, die, op grond van jammerlijke openbaringen ter
verdedigir.g van een onverdedigbaar gedrag, meenen, dat,
zoo er behoorlijke voorzorg genomen ware , en men in den
beginne doorgetast had, de zaken ftellig eene andere wen-
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ding genomen zouden hebben. Doch , hoe dit ook zij, de
opftand werd algemeen , en de Koning riep niet te vergeefs
de getrouwe Noord-Nederlanders te wapen. Ook de kweekelingen van Leidens Hoogefchool wedijverden met anderen
in betooning van vaderlandsliefde. Men vindt hier eene beknopte opgave van de bijzonderheden welke her uittrekken
der Studenten voorafgingen en vergezelden, zoo als de toereiking van een eerevaandel , door Leidens jufferfchap vetvaardigd , aan de eene zijde met de xvoorden Moed en Trouw,
aan de andere met eerie gekroonde W. prijkende , en voorts
onderfcheidene aanfpraken, welke alien hartelijk en gepast
zijn. Die van den Hoogleeraar VAN AS SEN in het koor
van de St. Pieters-kerk is vooral trefend en aandoenlijk.
Alle Hoogleeraren in plegtgewaad, vcorafgegaan dour de
Pedellen, hadden zich derwaarts begeven, om een plegtig
affcheid te nemen. Ook de ontvangst der moedigejongelingfchap te Rotterdam , benevens eene aanfpraak van den
Weleerw. SPRENGER VAN EYK bij deze gelegenheid,
words nog verineld. Achteraan volgt eene naamlijst van de
uitgetrokkene Studenten.

o. Tooneelen uit Spanje. Uit bet Hoogduitsch. Van
V. A. HUBER. Te zirnflerdam, bal C. L. Schleijer. 1829.
In gr. 8 iv XXIV/. en 33o bd. f 3 - 6o.

ANToN1
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it boek is toevallig te lang blijven liggen. Het had
vroegere aankondiging verdiend. Vouraf gaat eene belangrijke Inleiding, die algemeene aanmerkingen over Spanje en
het karakter der Sparijaarden behelst. Mijn oogmerk,"
zegt de Schrijver , „ is, enkel wezenlijkheid te fchilderen.
De perfonen, de karakters, de zeden, de meeningen, de
driften, eindelijk de oorden, de gebouwen, van welke ik
meer of min vlugtig gefchetite, maar in alien geval getrouwe
tafereelen den lezer aanbied, zijn alle die, welke ik zelf in
Spanje gekend en gezien heb. De gebeurcenisfen zijn die,
van welke ik zelf ooggetuige was, of van welker omilandigheden ik door ooggetuigen onderrigt ben geworden. De
eenigfte vrijheid , welke ik daarbij nam, beflaat hierin, dat
ik deze afzonderillke beelden zoo verpiaats, rangfchik en
met elkander vereenig, dat zij een luchtig geheel vormen,
hetwelk door de daarin doorloopende lotgevallen van fotoX
BOEKBESCH. 1831. NO, 7.
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rnige perfonen bijeen words gehouden." Voorts betuigt hij
„ Van de wijs, waarop deze eerfie proef door het lezende
publiek ontvangen wordt , zal het afhangen , of zij door
eene tweede zal gevolgd worden , in welke zich de afzonderlijite groepen meer tot een geheel zullen vormen." Wij
hopen , dat genoegzame aftrek hiertoe loge aanmoedigen.
Wij houden dit werk voor eene belangrijke bijdrage tot de
kennis van het Spaanfche volkskarakter, en de gefchiedenis
der battle omwenteling in dat ongelukkig land. De gefchetile Tooneelen hadden pints in 1822 en 1823. ANT o NI o,
een Spaanfche monnik , was het klooster ontweken , en
in 1822 nit Frankrijk naar zijn vaderland teruggekeerd ,
zijnde toen vrijmetfelaar en een liberaal , in den goeden zin
des woords. Hij trok een gedeelte des lands door, en had
velerlei ontmoetingen , die op eene onderhoudende urze befchreven worden. Men leers er den Spanjaard nit kennen
in zijn huifelijk en openbaar leven , in zijnen gezelligen omgang, in zijne godsdienftige en ftaatkundige denkwijze. Gunftiger,, dan velen , denkt de Schrijver over Spanje, offchoon
hij geenszins de gebreken verzwijgr. ANTONIO hield zich
eenigen tijd in Granada op. Mc gaf aanleiding , om eenige
belangrijke gebouwen en opfchrifcen van Moorfchen oorfprong
te vermelden. Vele bijzonderheden, door den Schrijver medegedeeld, hebben betrekking op de verdeeldheid tusfchen
Liberalen en Servilen. Het boek eindigt met de gevangenneming van Rreoo, en met de opfluiting van ANT ONIO
in de cel eens kloosters.
Dit lezende, en den veelvermogenden invloed eener fluwe
Geestelijkheid opmerkende, beklaagc men de weldenkenden
in Spanje, en verwondert zich geenszins, dat de zaken die
wending hebben genomen , daar het zoogenaamde gezondheidscordon der Franfchen met de priesterpartij tot ddn doel
zamenwerkte, om nameliik het domme gemeen op te ruijen,
en , met behulp van fmokkelaars en roovers , de Conflitutie
omverre te werpen. Ook bij de jongfte gebeurtenisfen , ons
vaderland betreffende, is het niet onbelangrijk , dit boek te
lezen. Tot proeve deelen wij het volgende mede: CH RI sTO VA L had een jong Officier van de Conflitutionelen vermoord , en, door de geregtsdienaren vervolgd wordende,
zijne toevlugt in eene kerk genomen. Daar fprak pater
FR A Ncis co onder anderen tot hem : „ Weet gij niec ,
dwaas dat de Conflitutie geene kerken als vrijplaatfen voor
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misdadigers erkent? ja , zij zullen het heiligdom fchenden ,
en u zelfs van onder het gewaad der Heilige Moeder Gods
wegrukken. Die goddelooze vrijmetfelaars ! die ketters ! die
Het zij zoo ! het is dus geJoden! die atheisten!" —
daan ," hernam CHRISTOVAL zuchtende ; maar v66r dat
ik ga , hoogwaardige pater! verzoek ik u , mijne biecht te
hooren , en mij de hoete op te leggen , welke gij billijk zult
oordeelen." — „ Gij zijt een groot zondaar, mijn zoon /
de heilige kerk kan u flechts onder deze voorwaarde vergiffenis fchenken , dat gij u geheel aan haar en hare dienst
wijdc." —
Hoe Iran ik dit doen , hoogwaardig beer ?"
, Door hare vijanden te befIrijden en u met hare kampioenen
te verbinden. Reeds te lang words onze allerheiligfte godsdienst met voeten getrapt , onze allerheiligfte kerk gefchandvlekt en geplunderd , hare dienaars gehoond, vervQlgd, beroofd — en door wien? door goddelooze liberalen, vrijaletfelaars , atheisten , die ons deze Conflitutie , eene uitvinding
van den Satan zelven , uit de hel medegebragt hebben. Vervloekt zijn zij en bun geflacht in eeuwigheid, amen!" —
Na eenige tegenbedenkingen van CHRISTOVAL zegt de
pater: , Doch genoeg daarvan 1 Boor mij thans ; ik zal u
openhartig mijne meening zeggen. Wilt gij niet van de onzen zijn, dan zijt gij, eer de middagzon u befchijnt , in den
kerker,, en, eer acht dagen verloopen zijn, op de piazza de
Santo Domingo met een' ijzeren halsband , die u fpoedig daar
zal brengen , waar gejammer, gehuil en knarfing der tanden
is ; want wie de heilige kerk, in haren ftrijd tegen de goddeloozen , verlaat , voor zulk een' is geene vergeving der zonden !" C H RISTOVAL laat zich overhalen en wil nu
biechren , doch de pater antwoordt hem : Welaan, mijn
zoon Maar fpoed u ; want de hoofdzaak is mij reeds bekend , en daaromtrent zal wel geene zwarigheid zijn." —
Ongelukkig y olk , dat de fpeelbal is eener zoodanige
Geestelijkheid
De vertaling had bier en daar naauwkeuriger kunnen zijn.

reertien Jas en in Belgie en Vlugt uit Brugge, gevolgd yaw
Bijlagen, alsmede van eenen Brief aan een Lid van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal, over het aangeboden
en federt ingetrokken Ontwerp van Wet op het Onderwfjs ;
door p. VAN GENABETR, laatgelijk Profesfor der VaderX2
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dandfcho Letteren aan het Athenaeum te Brugge , enz. Te
Antlierdam, Schalekamp en van de Grampel. 183!. In
gr. 8vo. VI en 96 hi. f i - to C.

D

e Heer VAN GENABETH, laatftelijk Profesfor der Vaderlandfche Letteren aan het Athenaeum te Brugge, van
waar hij , ten gevolge van den fnooden opfland , met zijne
gade en talrijk kroost , doch met achterlating zijner goederen, de vlugt nemen moest, geeft ons in dit flukje een
verhaal van zijn veertienjarig verblijf in Belgie. Men zou
zich bedriegen , indien men vermeende, dat dit gefchrift alleen voor hen, die den Schrijver kennen, of in eenige betrekking tot hem Chan, belangrijk was. Integendeel houden
wij bet voor eene niet onopmerkeliike bijdrage tot de gefchiedenis dezer dagen. Niemand toch zal ontkennen, dat
het niet alleen uic openbare flukken of nit gefchiedverhalen
is, dat men de naauwkeurige kennis van gebeurtenisfen , en
van de eigenlijke drijfveren daarvan , putten moet, maar dat
ook , hetgeen de Franfchen zeer eigenaardig lidemoires noe.
men , daartoe foms de uitllekendfte bijdragen, oplevert.
Wanneer men nu nagaat, dat de Schrijver gedurende veertien
jaren in Belga , eerst te Doornik en federt 1819 te Brugge,
den Leerftoel der Nederlandfche Letteren bekleedde, dat hij
daardoor in gefladige aanraking met Regenten , Mede6nderwijzers en Huisvaders was, dat hij bij elken flap de hatelijkfte tegenwerking eener domme en heerschzuchcige Gees.
telijkbeid ondervond, en dat bij, vooral in de laatfle dagen,
toen het zoogenaamde Monopolie van het Onderwijs eene
der met de meeste verbittering aangedrongene grieven was ,
altes van nabij kon gadeflaan , zal men ligr befeffen, dat
bier iets belangrijks konde geleverd worden. Het werkje
fchildert dan ook met levendige kleuren den zedelijken toenand der ingezetenen van Westvlaanderen ; het leers ons
den trap van befchaving kennen , waarop de be y olking, met
welke wij tot ons leedwezen eenen Scaat moesten uittnaken,
zich be y ond; het houdt eene tnenigte in van kleine, maar
kenfchetfende trekken , waaruit men de domheid en heerschzucht van de masfa der Geestelijkheid , de half Franfche befchaving der aanzienlijken , en de rampzalige onwetendheid
en vooroordeelen der bevolking, maar al te duidelijk ziet
doorftralen. Dit alles, in eenen levendigen en niet onbehagelijken ftijl ingekleed , levert eene onderhoudende en tevens
nuttige lektuur op.

ViSERTIEN JAR!!-N
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Onder de Bijlagen van dir ftukje vestigen wij in 't bijzonder de Pandacht der Lezers op de derde, zijnde een
Brief, in de Franfcbe taal, aan een der Leden van de Sta.
ten-Generaal over de destijds voorgedragene Wet op het
Onderwijs. Deze Brief is , naar ons oordeel, even treffend
van inhoud , als fehoon van vorm.
Wij wenfchen , dat de Schrijver in zijn en ons Vaderland
vergoeding zal vinden voor het leed , hem onverdiend door
eenen hoop Oproerlingen berokkend.
Wenken, Herinneringen en ,lanteekeningen , uit de dagen van
Nederlands herfielling. No. 1 en 11. Door Mr. C. J. V A N
ASSE Te Leyden, hi! C. C. van der Hoek. Sept. en
Oct. 183o. In gr. 8vo. Te zamen 82 bl. f : - 9o.

Door de daadwerkelijke fcheiding der twee groote beftand.
deelen van het Koningrijk der Nederlanden ziet het noordelijk deel zich als 't ware teruggebragt tot het tijdflip, onmiddellijk de vereeniging daarvan voorafgaande. Het is dus
van het hoogfte belang , in de bijzonderheden na te fporen ,
wat wij Coen reeds waren , en onder welke omf/andigheden
de vereeniging in den nanvang is tot fland gebragt. Hiertoe
dienen de Wenken , Herinneringen en Aanreekeningen, in
beide aangekondigde flukjes vervat. Zij fchijnen zonder geregeld plan , ma2r gelijk zij zich aan des Sehrijvers geest
aanboden , uit de pen gevloeid te zijn. Wij lazen dezelve
in meet clan den opzigt met genoegen en belangftelling, en
vonden er veel in, 't welk opmerking en behartiging verdient.
in het tweede ftukje komen echter eenige flellingen 'van
Staatsregt voor, welke wij niet gelooven , dat ieder den bekwamen Schrijver zal toettemmen. Het deed ons leed , die
alhier aan te trefFen. Het tegenwoordig tijdflip , waarin het
vier met redeneren , maar met handelen te doen is , waarin
de Natie hare grootmoedigheid en vaderlandsliefde dan ook
zoo fchitterend ten toon fpreidt, en wij niets berets te doen
hehben , dan ons met eensgezindheid rondom den geliefden
Koning te fcharen ; dit tijdflip is geheel ongefchikt tot het
opwerpcn van ftaatkundige Theorien , vooral van dezu/ke,
welke men vooruitzien kan , dat tegenfpraak znllen ontmoeten. Werking baart wederwerking ; en, hoezeer het ter goeder trouwe uiten zijner denkbeelden op zichzelve een regt,
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ja loins een pligt zijn mag, is dit echter op fotnmige tijdftippen joist bet middel , om de hevigfle voorflanders van het
tegenovergeftelde tot een' penneftrijd nit te lokken , der menigte partij te doen kiezen , eu ziedaar het eerfle zaad van
tweedragt geftrooid ! Waarlijk , het is nu de tijd niet om
Theorien te fcheppen , of er over te twisten : maar het eene
is een gevolg van het andere ; en hij, bij wien nu principes
huisvesten , welke de meerderheid , al ware het te onregte ,
voor paradox houdt , deed, onzes inziens , beter,, dezelve
voor zich te houden , tot hij er in Staats- of andere vergaderingen naar gevraagd werd.

De Overgave van Antwerpen. Door Mr. P. s. s c 14 U L L. Te
In kl. 8 vo.
Dordrecht, bij J. van Houtrijve , Jr. 183
en 32
f -75.

M

et genoegen lazen wij deze nieuwe lettervruchc van den
Beer s C Hu LL , ook door andere uitgegevene gefchriften
gunflig onder ons bekend. Het tegenwoordig fink, 't Welk
oorfpronkelijk tot eene Redevoering of Voorlezing in Letter..
kundige Genootfchappen gediend heeft, behelst I. een tafereel van het beleg en de overgave van Antwerpen in 1585
aan den Spaanfchen Veldheer PARMA ; 11. eene overweging
der gevolgen , welke deze gebeurtenis , zoo voor de Vereenigde Nederlanden , als voor de den overige Provincien ,
gehad heeft ; en eindelijk III. ee le toepasfing daarvan op de
tegenwoordige tijdsomflandigheden. Het eerfle gedeelte is,
hoe beknopt ook , echter genoegzaam , om den Lezer een
joist denkbeeld van die belangrijke gebeurtenis te geven , en
hem daardoor op een gerchiltt flandpunt te plaatfen , om het
gewigtige der gevolgen en bet toepasfelijke daarvan op onzen tijd te gevoelen. De aanmerkingen , welke de Schrijver
hieromtrent in 't midden brengt , maken dan ook , in ons
oog; het belangrijkfte gedeelte van dit fluk uit.. Hij toont
aan, dat , joist door dit verlies van Antwerpen , de handel
zich naar het Ij en de Maas verplaatfle , zoodat vele ileden
in de Noordelijke Provincien moesten worden nitgelegd , om
de nieuwe burgers te ontvangen , met welke de rijkdom en
klimmende welvaart herwam ts werd overgebragt. Omgekeerd
overweegt hij, welke gevolgen het behoud van Antwerpen
zoude gehad hebben. Het zoude door Godsdiensthaac eene
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eeuwige bum van woeiingen en misnoegen geweest zijn , en
tevens had het den ouden bloei hervat , en zich beiast met
her fabrikaat der Zuidelijke Provincien heinde en ver te voeren! Dan, men leze dic breeder in het flak zelve, ala ook
de wijze , waarop de Schrijver dit eenigermate op onzen
tijd toepast.
Eenige belangrijke Aanteekeningen , waaronder die over
het regt der Noordelijke Provinci6n op Maastricht niet de
minfte is , befluiten dit leerzaam flukje , 'c Welk wij gerust
aanbevelen.

Luimige Nachtwaken van den gepenfioneerden Britfchen Major 11 UMPHR.EY RAVELYN, Esq. „ Hij was gewoon,
openharcig en vrijmoedig te fpreken , zoo als het een' regtfchapen man en braaf foldaat betaarnt: thans is hij fc'nrijver
geworden !" SHAKESPEARE. Uit het Engelsch. Te Leeuwarden, bij Steenbergen van Goor. 5830. In gr. 8vo. 358
Bl. f 2- 90.

Deze Nachtwaken zijn het voortbrengfel van een' ouden
krijgsman , die , na een zwervend en woelig leven , met zijn
penfioen een huisje op het land betrokken heeft. In zijne
cenzaamheid heeft hij, wanneer geene vrienden hem bezoeken, geen ander tijdverdrijf, dan dat, hetwelk het voorregt
van een' ouden krijgsman hem verfchaft, — het droomen, namelijk, van hetgeen hem in langverledene tijden wedervaren
is. Deze droomerijen nu, aan welke hij den naam van nachtwaken geeft , biedc hij het publiek aan , verdeeld in de volgende Hoofdaultken: I. Wederwaardigkeden in de cenzaamheld. II. Bevordering tot fchrijver. Titelbladen. IV. De
verjaa; dag van den flag van Badajoz. V. Emilie Milburne.
VI. Ontflag uit de dienst. VII. Westindi& V111. De Anglo Oostindiir. IX. Een aangenaam bezoek. X. Krijgsmansleven.
XI. Onverwacht genoegen. XII. Templeton. XIII. Praalzucht.
XIV. Indiaanfche was van oorlogen. XV. Weldadigheid. XVI.
De kunst , am aid: in de hoogte op te werken. XVII. Een paar
woorden tot affcheid. Het Voorberigt van den Vertaler kondigt den Majoor RA VELYN aan , ais een' aardigen prater;
beroept zich, tot aanprijzing van het werk, daarop , dac het.
zelve in het oorfpronkelijke driemaal herdrukt is , en neemt
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zelfs de beoordeeling uit het Monthly Review over. Zoo vernamen wij dan reeds, vddr dat wij het werk zelve gelezen
hadde:: , dat , de in hetzelve vervatte tafereelen allezins
, den flempel der waarheid dragen , en eenen grondig ander
rigten , befchaafden en verflandigen krijsman kenmerken;"
dat „ zijne opmerkingen cn redeneringen getuigen van fcherp,1 zinnigheid, vrijmoedigheid, zieiskalmte en een zeer fijn ge„ voel." Na de lezing van deze Nachtwaken vinden wij
echter geene reden om van dit oordeel te Moge
al het een en ander minder van toepasfing zijn op onzen
landaard en op onze militaire inrigtingen ; als bijdrage , om
den Engelschtnan te Ieeren kennel], is het daarom toch belangrijk , en aan lesfen van levenswijsheid voor iederen fland
ontbreekt het in de herinneringen van den grijzen krijgsman
niet ; terwijl alles in eenen oncierhoudenden trant gefleld is.
Tot eene proeve piaatien wij het volgende : „ Om de
waarheid te zeggen, heb ik, gelijk andere groote Schrijvers ,
eerst het oordeel mijner vrienden ingenomen, alvorens ik
mijne Nachtwaken in het licht gaf. Toen ik mijnen neef
daarover raadpleegde , moest ik hooreii , dat deze proeven
weinig meer waarde hadden , dan mijn groot werk over de
Pieken, hetwelk nog in druk moet verfchijnen. — Mijne
achting voor het geeerde publiek was te groot, om deszelfs
oordeel aan het zijne te onderwerpen. Dewiji ik echter beducht was, dat de uitgaaf van eenige weinig beteekenende
proeven den toekomenden fchittereEden roem van mijn groot
werk afbreuk zouden doen , achtte ik het verflandig , andere
en gefchiktere perfonen , dan den jongen regtsgeleerde, te
raadplegen. Maar nu was het de groote vraag , wie deze
rzadgever zijn zoude. O ' G R AD Y hevindt zich , ongelukkigerwijze , federt twee maanden op de jagt in de Hooglanden,
en dus behoef ik aan hem niet te denken. — Ik was uit
wanhoop reeds half van zinc, zeif met mijn handfchrift naar
Londen te wandelen , toen ik plotfeling een' gelukkigen inval
kreeg. 1k had, namelijk , eens hier of daar gelezen, dat een
zeker Deken zijne predikatien; alvorens ze te houden of uit
te geven , altijd aan het oordeel zijner keukenmeid onderwierp. Waarom zoude ik dus deze mime Naeltwaken niet
even zoo goed door mijn huisfactotum kunnen laten monfleren? ',JONATHAN, " zeide ik bij mijzelven ,
zal Zen minfte in militaire zaken even zoo goed regter kunnen zijn , als
de keukenmeid in godsdienflige zaken." Nu was mijn be-
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fluit oogenblikkelijk genomen. — Ik moet echter bekennen,
dat het mij aanvankelijk veel moeite kostte, mijnen Haverzak aan het verfland te brengen , wat ik met het opflellen
van een boek bedoelde. Eindelijk echter kwam hij geheel achter de zaak , en befefte Coen ook al bet gewigt
van zijn ambt , als letterkundig beoordeelaar en raadgever,, en nu verklaarde hij met veel deftigheid zijn gevoelen in dezer voege: , Steeds heb ik ondervanden , dat men
naar mijne verhalen van oude tijden en gedane veldtogten
gaarne luisrerde." — Het gevolg-, dat ik nit de ervaring van
den eerlijken JONATHAN trok , was voldoende, om mij een
vast befluit te doen nemen. Ik hoop, dat ik ten minfte
zoo gelukkig zal zijn , als mijn becliende ; en gebeurt dit,
dan ben ik tevreden. Ik heb althans befloten, er frisch op
los te laten drukken. Morgen vroeg , zoodra de haan, zijn
reveille gekraaid heeft , moet Haverzak onder mijn venfter
gereed than , om de marschorder naar mijnen geachten vriend,
den Heer WHI T AKE rt. (den drukker van het origineel) , te
ontvangen. Proviand voor zijnen zesdaagfchen marsch naar
Londen en terug heeft hij genoeg , en het handfchrift is,
zorgvuldig in flenel , in plaats van, overeenkomaig het reglement , in eene wollen deken , gewikkeld , op den ranfel vastgegespt."
In eenen tijd , waarin zoo velen van onze Landgenooten
het krijgsmansleven bij ondervinding leeren kennen , verbeel.
den wij ons , dat deze Nachtwaken eene niet onwelkome
bijdrage zullen zijn tot verpoozing van de infpanning, welke
aan Bien Rand verbonden is; terwijl ieder,, die fmaak en gevoel heeft voor de echte luim , dit werk met genoegen zal
lezen. — De correctie had bier en daar wel wat naauwken_
riger kunnen zijn ; al terflond , zonder tang zoek ,an , valt
ons oog op bier voor beer, en karmeraden voor kameraden.

Ode, fur l'acte de devouement a l'honneur national du Lieutenant de Marine J. c. VAN SPEYK etc. Par J. J. L.
P. MARCHANT. a Breda , chez Broefe & Comp. 8vo.
8 pag.
De roemvolle Dood van C. J. VAN SPE.YK. Dicbtfluk ,
door PETR ONELLA MORNS. Te Koevorden, b# D. H.
van der Scheer. In gr. 8vo. 15 131. f : - 25.
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De lnfiallatie van den BeIgifcben Regent E R A S M U S II, enz.
Iromisch-komifche Epifode , enz. Door Batavus Hollandus. Te
Utrecht, bij N. van der Monde. 1831. In gr. aro. V en
23 bd. f : - 25.
Frieslands Hulde aan zijnen Yertegenwoordiger, M. P. D. Baron VAN SVTZAMA, enz. Door R. POSTHUMUS, Predikant to Waaxens en Brantgum. Te Leeuwarden , bij L.
Schierbeek. 1831. In gr. 8vo. VIII en 7 bd. f : - 25.
Brieven over de tegenwoordige tijdsomjlandigheden , enz. If
Stukjes. In 's Gravenhage , enz. bij de Gebr. van Cleef.
1831. In gr. 8vo. Te zamen 34 bl. f t - 3o.
Oprekking van Noord.Nederlands gczamenlijke Kerkleeraars,
tot luide vermaningen tegen flerke dranken, vooral bij vochtdg en koud :ceder. Door G. BRUINING. Te 's Gravenhage, bij A. P. van Langenhuyfen. 1831. In 11. 8vo. 4o
Bl. f 25.

A

lweder een aantal ftukjes van den dag , doch van verfchif.
lenden inhoud en waarde!
No. t. Ode van MARCHANT, een' geboren Franschman ,
en voormalig Lecraar aan de thins niet meet. beflaande
Akademie to Breda, is wezenlijk Frani gedicht , en
getu:gt van 's mans bewondering der heldendaad van den
onfterfelijken VAN SPEVK. Echter zouden wij aan de meer
eenvoudig.verhevene en waarlijk roerende C'hanfon patriotique
van des Dichters Landgenoot DURAN 0 de voorkeur geven.
Ook' IVIejufvrouw MORNS heeft VAN SPEYR niet vergeten, Ilaar vers (No. 2) verdient in vele opzigten lof. Doch
wat is toch een gele blik van den winter ? of worth er daar
(bl. 9) van het ftroomrijk oord gefproken? Maar wat beteekent , ook dan , een gele nut van dat oord ? Wij lezen ,
bl. 8 en 9, letterlijk het volgende:
De koude winter (door Gods liefdrijk mededogen
Gewenkt) fcheen met het lot van 't ftroomrijk oord bewogen,
Zijn blik werd geed en zacht.
Het dichtftult der begaafde Vrouw is den prijs dubbel waardig.
No. 3. De Inflallatie van den Beigifchen Regent is eene
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mislukte aardigheid van zekeren Batavus Hollandus. Wij althans hebben bijna nergens moeten lagchen ; en waar dat
gebeurde , was het meer om de koddigheid der zaak, dan
om de geestigheid van het vers. Overigens weten wij wel,
dat facirieke dichtregels niet al te zangerig moeten wezen,
en de regels , tot wegneming der eentoonigheid in de Alexandrijnen , hier en daar ineen moeten loopen; maar alles
heeft zijne grenzen , en het afbreken van warden aan het
eind van een vers is onbepaaid of te keuren. Welke fraai.
heid iteekt er toch in deze regels , bl. 9:
Ter regterzij des croons ftaat Hoogvorst van der Lin.
den, Commandant en Chef der burgerfcharen in
Geheel het Belgisch land , door zijnen flaf omgeven;
Links van der Meeren, tot Krijgsgouverneur verheven
Van Braband , — flandn ftaan veeltallig hem ter zij',
En Generaals (maar niet genoemd met namen) ook daarbij.
No. 4. Frieslands Hulde Gan zijnen Fertegenwoordiger s v ?ZAMA, door Do. PosTli U M u s, is even zonderling van
inhoud als van fpelling. Geenszins het doel , maar toch de
[trekking van het itukje is (zijn Eerw. vergeve ons het harde
woord !) oprcerig. Men beoordeele vrijmoedig de Ministers
en alle de daden van 's Lands Beftuur, maar men fchelde
en verguize niemand ! Dit past vooral niet aan een' Ver.
kondiger van het Evangelic. Is Friesland dan zoo verfchrikkelijk onderdrukt ? Is het eene fchande, den Koning als
Minister te dienen , zoodat men dan een Konings KNECHT
moet genoemd worden? Zie b. v. eens bl 2 en 3. Op
den Schrijver pasfen wij inzonderheid toe zijn eigen couplet , bl. 7 :
Dat jefus reine heme/lere,
Die bron van vrijheid, menfehenmin ,
Ons alien nicer centralifere (I! 0
In braafheid en rechtfchapen zin!
Beter bevallen ons de Brieven over de tegenwoordige tijdsomfiandigkeden, oordeelvellingen der dagbladen en gefprekken
van den dag, bier aangekondigd onder No. 5. Het eerIte
der twee Itukjes is de brief van C. aan S., waarin de al
te Icherpe taal der 41nhemlche Courant van 23 Dec. 583o,
omtrent de teedere bezorgdkeid des Konings voor de Beken ,
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en nopens het twbfelachtig- gedra.g van den Kroonprins , als,
naar den niterqken fchij n, de zaak der afvalligen openlqk
onthelzende, gegispt wordt. Op het laatfte moeten wij echter aantnerken, dat het Mengeiwerk dier Courant van gezegden dag alleen fpreekt van hetgeen waar was naar den
uiterlijken fchijn , en wel in die en kort v66r die oogenblikken , waarin het bedoelde nor,imer van dat dagblad werd
uitgegeven; zoodat zich de gebezigde uitdrukkingen zeer
wel laten verdedigen. Het is ook onwaar, dat het verraad
(indien bet door Z. Kon. H. gepleegd ware , hetgeen wij
niet kun.,en gelooven) alleen tegen den Koning , en niet
tegen de Natie zou zijn gepleegd, gelijk de brieffchrijver bl, 17 beweert. Met het clot op bl. 19 vereenigen
wij ons gaarne , namelijk om the pogingen tot het doen
overtlaan .van den geest van wantrouwen en wederfpannigheld te verfoeijen ; doch het is ons niet gebleken , dat eenig
artikel in eenig Noord-Nederlandsch dagblad, althans niet in
de Arnhemfche Courant, met dat boosaardig oogmerk gefchreven is geweest. In den tweeden brief, 1)1. 9, ftaat,
onzes inziens , niet onjuist aangemerkt, dat Maastricht en
Vento te fterk garnizoen en te veel kosten van verdediging
vorderen , oin voor ons van blijvende waarde te zijn; en
Recenfent hoops ook , dat , in plaats van die vestingen ,
ons liever, bij eindelijke fchikking, iets in ruiling worde
gegeven dat meet in ons bereik ligt, b. v. het land benoorden Antwerpen , zoodat wij tot aan Antwerpen toe de
beide oevers van de Schelde hadden. Dan konden de Belgen daar geene forten aanleggen, en eene Ho117ndrche oor.
logsvloot kwame alt0 gemakkelijk tot voor de frac/. Dit
zou de ligging van Antwerpen zoo ongunflig maken, dat de
handel zich van daar weldra geheel naar Amt7erdam, Rotterdam en Mitidelbnrg verplaatfen zou.
Minder belangrijk is No. 6, eene Oowekking van den Heer
BRUI NING aan de verfc'zillende Kerkleeraars in ens Faderland , em tegen het misbruik van gerke dranken , vooral in
koud en voctig weder , te prediken. Ja , dat zal er veel toe
doen ! Intw.fchen vinden wij bier toch wel iets leerzaams ,
eenige fchrandere opmerkingen , en een aantal zondertinge
anecdoten. Het is maar jammer, dat alles zoo koddig dooreengemengd is , en de Schrijver zichzelven zoodanig voorbijpraat, dat hij niet allecn overdrevene flellingen ten opzigce
der fchadelijkheid van de fterke dranken voorflaat, maar ook
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met zichzelven in tweeftrijd komt. Immers bl. 23 en very.
vat hij de zaalt van het bier tegen die van den jenever op ;
bl, 27 wenscht hij , dat de branderijen der Schiedammers in
bierbrouwerijen mogen veranderen , en reeds zouden wij roepen: Weg met den jenever, leve het bier! Doch nu leeren
wij uit de aanteek, 5, op bl. 36 en 37 , dat natiën , die veel
flerken drank gebruilten , zich Iigter laten regeren , dan an:
Jere, die veel bier inzwelgen. Hiertoe beroept de Schrijver
zich op de Gefchiedenis der Nederlanden. De Hoekfche eh
Kabeljaaoulehe twisten, die van bet Baas- en Broodvolk,
het oproer der wijven te Delft enz., de moord der DE WIT,.
TEN, de aanval op de pachters in 1748 , hadden alie plaats
in een' Eijd , toen men veel bier dronk Van de onlusten
federt 178o cot 1795 enz. zwijgt de Schrijver, en te regt ,
want toen dronk men vaderlandfche barrels , dat is jenever.
Maar nit de Belgifche Gefchiedenis laat zich de oproerkweekende kracht van het bier, gelijk de Schrijver uiEvoerig betoogt , duidelijk aantoonen. Doch indien de Heer BRUINING gelijk heeft , hoe kan hij dan wenfchen, dat de Schiedamfche branderijen in bierbrouwerijen , d. kweekIcholen
der muitzucht , ontaarden? Neen ! wij veranderen onzen
kreet. Weg dan met het bier, leve de jenever! Veroorzaakt
de laatfle foms beroerten , deze zijn flechts individueel , en de
bierberoerten zijn nationaal. Alvorens de Kerkleeraars hunne
bier- en jeneverpreken opflellen, mogen zij wel wat naauwkeuriger door den Schrijver, omcrent de kracht en waarde
dier verfchillende dranken met derzelver onderfoorten , warden ingelicht.

J. VAN SPEVIC, gefchetst als Voorbeeld van Heldenmoed
en Vaderlandsliefde voor de ,Vederlandfche .leugd; benevens
een kort Overzigt der Gebeurtenisfen in Braband. Door C.
VAN DER. VIIVER. Met gekleurde Platen. Te erdam , bij C. M. Ferrari. 1831. In 8vo. 87 Bl.

3. C.

E en gelukkig denkbeeld , even vaardig als gelukkig uicge_

werkt. Wij durven dit, bovendien zeer goedkoop geffelde ,
werkje ineer dan Unen druk beloven. De ftof heeft geene
aanbeveling noodig. De vorm is allezins bevallig, en does
den fmaak des uitgevers eere aan. Drie piaatjes verfieren
bet nette boekje : VAN SPEYK in 1813, als weeskind, in
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het tweekleurig gewaad des geftichts, dat , hoezeer te regt
door TOLLENS, in het afgetrokkene befchouwd , gegispt,
hier eene treffende werking doet op het kinderlijk gevoel;
VA N SPEYK in 5831 , als Luitenant (*) ; en een fchetsje
van het fpringen der boot (lets, dat wel altijd , als een punt
des tijds, boven of liever buiten het bereik der kunst zal
blijven.) De inhoud , het voornaarnfte , waarop te letten
valt, hceft ons , over het geheel , zeer voldaan. De Heer
VAN DER VljTVER treft den kindertoon doorgaans wél. Hij
weet beknoptheid aan volledigheid te paren , en zijne voordragt is geleidelijk en gemakkelijk. Op een woord ter in.
leiding volgt eene korte fchets van onze vroegere gefchiedenis, als aanloop tot onze noodlortige vereeniging met het
eerlooze BeigiE. Nu volgt het verhaal van den goddeloozen
opftand , welks ondankbaarheid alleen door deszelfs zinneloosheid worth gavenaard. En zoo komen wij tot de aan.
leiding der groove daad, en tot de levensgefchiedenis van
den onfterfelijken held, die , als 't ware , bet fein gaf tot
het bombardement , daar hij de eerfle was , die vuur gaf van
zijn boord ; waarop hem, tot loon zither dapperheid en vaderlandsliefde , het Ridderfchap der Militaire Willemsorde ten
deel viel. — Het welgefchreven boekje, wij herhalen het ,
verdient lof en een ruim vertier. Op kleinigheden willen wij
niet hechten , als b. v. dat Brusfel vO6r echttien jaren, door
arnmede en gebrek , eene afzigtelijke plaats was , en : dat de
Koning niet kon verwachten, dat duizenden zich op eigen kosten zouden wapenen; dat men daarenboven millioenen guldens
in 's lands fchatkist zoude brengen ; dat elk en een iegelijk
tot het behoud des lieven Vaderlands krachtdadig, zou medewerken. Welk Oud-Nederlander, van zichzelven flechts uitgaande , kon daaraan twijfelen? En zou dan onze Vorst alleen, in weerwil van zijne bewezen liefde aan ondankbaren,
ons zoo zeer miskend hebben ? .....
Befluiten wij onze aankondiging , ter verdere aanprijzing ,
met eenige, uit dit werkje ontleende , niet algemeen bekende, maar echte bijzonderheden uit den vroegeren levensloop
van VAN SPEYK. — Hij werd te Am/lerdam 31 Jan. 1802
geboren. Zijn vader was Makelaar, en woonde op de Raamgracht. Hij liet twee zonen achter. De broeder van onzen
held, ADRIANUS JOHANNES ; in de Kweekfchool voor de
(*) Over de gelijkcnis naat uitttaande afbeeldfels valt hier uiet
helaas! geea oorfpronkelijk hebben.
dear die kopijen

te twIsten,
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Zeevaart geplaatst , heeft zich daarna in 's lands zeediensc
loffelijk gekweten , flied, tot Luitenant bevorderd , vroegtijdig. Op elfjarigen leeftijd ouderloos geworden , werd onze
v A N SPEYK in het weeshuis opgenomen. Hij onderfcheidde
zich aldaar door naarifigheid en vlijr , bij elk examen den
eerften prijs wegdragende. Vervolgens eerst bij den Mr.
kleermaker A ND RES in de leer befleld , verwisfelde hij dat
ambacht weldra voor dat van grutters leerling bij den Heer
DE KIDDER, waar hij tevens in woonde. Eerlijklieid
crouw en goedhartigheid onderfcheidden hem daar, en dikwijls
moest CAREL, na afloop der wericzaamheden van den dag ,
omdat hij zoo mooi las ," het huisgezin overluid lets voorlezen. Zekere trots , met eene groom mate van eerzucht
gepaard , was hem Heeds eigen , waardoor hem het bonte
weespak tegenflond. Lang uicblijven hij het doen van boodfchappen deed hem zijn affcheid belcomen. Op fchriftelijke
betuiging van hartelijk leedwezen werd hem de voortdurende
genegenheid p ier ontzegd, maar wel zijn verzoek , om in
vorige betrekking terug te mogen komen. Door de werkjongens in het '3odshuis befpoc over zijn ledigloopen , deed
hij nu zijn best, om tot zijn vroeger bedrijf, het kleermaken,
bij den Heer G L E I M, thans van meesterknecht zelf bass ge.
worden , terug te keeren ; hetwelk hem , na herhaalde aan vraag , eindelijk gelukte. Geruimen tijd kweet hij zich nu
daar van zijnen pligt; maar een knaap, als VAN s PEYK,
was voor de fnijdersrafel niet geboren zijne zinnen vielen
op de zeevaardij ; daar lag blijkbaar zijne roeping , en Heeren Regenten bewilligden dan oak volvaardig in zijne keuze ;
op den 21 Februarij 182o trad hij in 's lands zeedienst, als
fluurmans leerling. Op het oorlogsfregat de Wasfenaar maakte
hij nu weldra eenen kruistogt mede naar de Middel/andfche
zee , en keerde , na vijfcien maanden , als een bevaren zeeman terug. Vurig verlangende naar zijn element , het ruime
fop , deed hij fpoedig eene tweede reis derwaarts , en in 1823
diende hij reeds, als Adelborst van de eerlle klasfe , op Z.
M. brikfchip de Zwaluw,, destijds in de haven van Curacao.
In het vaderland teruggekeerd , begaf hij zich naar Utrecht,
en deed aldaar een loffelijk examen. Kort daarop deed hij
zijne derde en laatfle zeereis , en wel naar Oostindiê , waar
hij zes en een half jaar,, nu eens ter zee, dan weder te land,
in de onlusten , door DISPO NEGRO zoo lang volgehouden , zoo zeer zich onderfcheidde, dat hij aldaar tot den
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rang van buitengewoon Luitenant opklom. Eindelijk met
verlof vertrokken , bragt hij een' geruimen did in zijn geHeld Amfterdam door, dagelijks de familie DE RIDDER,
dikwijls den Heer GLEIM, van tijd tot tijd Heeren Regen:
ten van het Burgerweeshuis , inzonderheid den voormaligen
Regent , thans Burgemeester , F. VAN DE POLL bezoekende , bij wien hij zoo zeer in achting flond, dat hij zelfs
aan zijne tafel fpijsde. Allen flemmen zatnen in de verkla.;
ring , dat VAN SPEYK was „ een rondborilig
gulhartig
mensch." Op den
Maart 183o werd hij door den Koning
tot effectief Luitenant ter Zee van de tweede klasfe benoemd. Het overige van 's helds korten , maar voor zijne
onfterfelijkheid beflisfenden , levensloop is allen bekend. Van
zijne betrekking tot eene aanflaande echcgenoote, waarvan
elders zoo veel en zoo flellig is gerept , vinden wij bier geen
enkel woord ; waarom wij overhellen , om deze belangrijke
bijzonderheid , althans wat het flellige daarvan betreft , te
betwijfelen.

ifiweer nieuwe Offers op het ylltaar des Fader/ands! Een
Schuitpraatje uitgegeven ten voordeele der vrije Vriefche
Jagers met wijde buizen en large ganzeroeren , of bij gebreke van die , ten prokte van andere verdienftelijke menfchen , ter keuze van den Schrijver. Te Frijburg , bij Defideer Helleborander. 1831. (Gedrukt te Workum , bij H.
Brandenburgh.) In gr. 8vo. II en 16 bl. f :- 3o.

E

en vuilaardig fchotfchriftje tegen de aankondiging der
Akademiepredikers, om, ten voordeele van het Vaderland, een
twaalftal Leerredenen bij inteekening nit te geven, tusfchenbeiden afgewisfeld door even hatelijke als nietigeaanmerkingen
tegen bijzondere perfonen. Het doel fchijnt te zijn , om te
doen lagchen : het heeft ons inderdaad ook een' glimlach afgedwongen.... van medeiijden met den Schrijver , die aan
zulk een vod zijn tijd befleedr, en met den kooper, die zich
voor 3o centen laat opligten.

Bsakbefeh. No V. bl. 227 . reg. 15. lees: lcntensorgeti. Holland ebz.
271. reg. 12. lees : enkle.
No. VI.

BOEKBESCHOU WING.
Verhandelingen , rakende de Natuurlaike en Geopenbaarde Godsdienst , uitgegeven door TEYLER "S Godgeleerd Genootfchap. XXX/Ze Deel. Te Haarlem ,
bij de Erven F. Bohn. 1830. In gr. 4to. 312 131.

f 4IN a verloop van een elftal jaren (jaren , wat meer is ,
van kalme rust en vrede) ziet wedcrom eene door T E YL E R 'S Godgeleerd Genootfchap met eeregoud bekroonde
Verhandeling het licht , en mag dezelve te regt gefehat
worden,, ons het gemis te vergoeden van velerlei gefchrijf,, dat op zoodanigen (Impel Beene aanfpraak maken
kon. Deze herinnering aan bet verledene voert ons terug tot onzen onvcrgetelijken Landgenoot , den diep betreurden n o RGE II , en zijn onfterfelijk werk de Mysticism° , dat jongfte fieraad van den Teyleriaanfchen letterfchat , waaraan de Protestantfche Kerk in Nederland welligt in eene mime mate mag dankweten, dat bet kwaad
eener donkere en geheimzinnige Godgeleerdheid in Naar
midden meer zeldzaam van den uitheemfchen bodem is
overgebragt en te onzent luttel voedfel vend. Wij ontvangen thans op nieuw een veelbelovend werk van eenen
jeugdigen Leidfchen Hoogleeraar, dat, geijkt door de
goedkeuring van gezegd Genootfchap, en met den reeds
beroemden naam van N. c. KIST op den afzonderlijken
titel , onder de meest gunflige voorteekenen , en ter bekwatner ure om uitflekend nut te flichten, in druk verfchijnt , en overwaardig is, om , uit het oorfpronkelijke
in buitenlandfche talen overgezet , voor geheel Europa
te lichten. Want , terwijl de botfingen van Ongeloof
en Bijgeloof dit werelddeel verontrusten , bier tegen elkander firijci voeren, daar door heeNchzucht en flaatkundige loosheid wandrogtelijk vereenigd zamenfpannen;
terwijl in den boezem van Kerk en Staten zich van rondnoEKu:scH, 1831. NO. 8.
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MIMIC valfche Geestelijken en onftuimige drijvers voordoen , verwoesting van de zeddijkheid der Natien ,
en vernietiging van maatfchappelijke rust en orde ; terwijl
men ook, in onderfcheidene afdeelingen der Christenheid,
bier aanftormt tegen Hierarchij en menigerlei misbruik ,
federt eeuwen aanwezig; elders, van Evangelifche eenvoudigheid af keerig, op nieuwe vormen eener zinnelijke
Godsvereering aandringt, zelfs niet zonder hoog gezag
het vrij geloof en redelijke verlichting met eens verworpene kluisters , door liturgies , kluistert: hoe welkom is dan Diet eene volledige en bekroonde Prijsverhandeling , over de Christelijke Kerk op aarde, volgens
het onderw9s van Jezus en de iipostelen , en de Gefchiea'enis
Deskundigen , over den titel nadenkende , ontwaren
ligt, welk een rijkdom , vetfcheidenheid, en wijde omy ang van zaken , zich den Heere KIST ter bewerking
aanboden; en meer nogtans, dan dit beknoptere bovenfchrift aanwijst , vereischte de uitgebreidere Vrage van
het Genootfchap te beantwoorden. Haar ten leiddraad
nemende , fplitst hij zijnen letterarbeid in een drietal
Hoofdafdeelingen aan het flot der Inleiding dus opgegeven: „ I. verlangt zij een onderzoek naar hetgeen, in de leer van jEzus en zijne Apostelen ,
op de maatfchappij van Christenbelijders betrekking
heeft; en wel , zoo als dit niet flechts op den leeftijd
van j E z us en de Apostelen , mar op alle tijden en
plaatfen toepasfelijk is ; II. wenscht zij eene nadere
ontwikkeling te ontvangen van hetgeen uit die leer
mag geacht worden voort te vloeijen , ten aanzien van
vier hoofdbelangen (of hoofdbetrekkingen) dier Kerk,
welke in onzen tijd de meeste aandacht verdienen. Zij
zijn: haar uitwendig beflaan; hare betrekking tot den
Staat; de inrigting van hare openlijke eerdienst; en de
ftand en de pligten van diegenen , aan welke de leiding
of het beftuur der Kerk meer bijzonder is toebetrouwd;
In. vraagt zij eene vergelijking van die leer, zoo in het
algemeen, met de wijze, op welke de belijders van het
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Christendom dezelve, alle eeuwen door, hebben begrepen en toegepast, als bijzonder met den toeflancl en
den von]] , onder welke de Christelijke Kerk zich , in
onzen leeftijd , en vooral in Nederland, voordoet; opdat het hierdoor blijken mop , deels wat moet worden
gelaakt en geprezen , deels welke waarfchuwingen en
wenken , meer bijzonder voor de Protcstantfche afdeeling , hieruit kunnen afgeleid worden." „ Waarlijk ," (vervolgt de Hoogleeraar, ingenomen met de aan•
gelegenheid van het onderwerp) hij heeft den geest der
eeuw befpied , en hij kehde den toeftand en de behoeften
der Christenheid in onze dagen; hij, in wiens gemoed
het denkbeeld dezer Vraag is opgerezen : en , wien het
gebeuren mag, de belangrijke punten , in derzelve vervat , op grond ,der reine uitfpraken des Bijbels , en aan
de hand der Gefchiedenis , met kennis van zaken zoo
wel, als met onbevangene waarheidsliefde, uiteen te zetten ; hij mag zich vleijen , voor de zaak van het Christendom en der menfchen geenen vruchteloozen arbeid te
hebben verrigt." Hiermede nu mogen wij den Hoogleeraar KIST, nadat hij doel getroffen heeft, van heeler
harte gelukwenfchen ; en het verblijdt ons , in hem eenen
man te bezitten, den Leerfloel, dien hij beklommen
heeft, en het Vaderland tot een fieraad.
De breede en keurige fchets , voor de Verhandeling
geplaatst, geeft, bij het opflaan van het boek, een overzigt van de naauwkeurigheid en voortreffclijke orde,
waarmede zij bewerkt is ; terwijl aan het einde derzelve
een dubbeltal Registers , het eene van behandelde Bilbelplaatfen, het andere der voornaarnfte zaken, de verfcheidenheid en het gewigt van haren inhoud bij eenen
oogopflag aanwijst , en tevens door dezelve het gebruik
van den geheelen bundel bij uicflek begunftigd wordt.
Dank hebbe de Heer w. s TOR m , Theol. Cand. te
Leiden , aan wiens vlijt men dezen naauwkeurigen bladwijzer verfchuldigd is , volgens het bijgevoegd vereerend
getuigenis van zijnen te regt hooggefchatten Leermeester.
Y
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Behalve de reeds geplaatfle opgave van de drieledige
hoofdverdeeling van dezen arbeid, 1,vaaruit blijkbaar is,
hoe elk derzelve eigenaardig zich in bijzondere hoofdflukken en rubrieken liet fplitfen, durven wij bet niet
ondernemen , onzen Lezeren een breeder overzigt van
den geheelen inhoud , of kort begrip , voor te leggen. Zuni: eenen arbeid toch achten wij , daar gezegde fchets en registers voorhanden zijn, voor de bezitters van den fchat zelven nutteloos; en wat zou bet oaten, bij de bondigheid van uitgebreidheid van veld
en veelheid van floffaadje , bier voorhanden , een dor geraamte als 't ware van een fchoon en welgefpierd
chaam te willen ten toon !teller'? Liever pogen wij
door eenige losCe trekken voor bet Publiek te doen uitkm-nen , wat wij meenen , dat inzonderheid opmerking en
nadenken verdiene, of ook gefchikt zij , om den leeslust
des weetgierigen Christens nit te lokken tot eigen onderzoek en overweging.
I. Hoezeer in het onderwijs van jEZUS de prediking
en bekrachtiging der blijde boodfchap des heils en der
zalige onflerfelijkheid , of de oprigting van een Hemelsch
en Geestelijk Koningrijk , bet groote en boven het aardfche eindeloos verheven doel was, en Hij alzoo de behoudenis der wereld te bereilten zocht door hervortning
en zuiverheid van hart en zeden , als de eenige Gode
waardige dienst en hulde; dit toch belette niet, dat de
Heer zeif, en de Apostelen na Hem , weaken gaven ,
en boogsteenvoudige inflellingen geboden hebben, onderhielden of daarflelden , waardoor geloovigen in Hem
zich gemeenfchappelijk zouden vereenigen , en ook behooren te kenfchetfen.
II. Aan bet oprigten eener later zoogepaamde Kerk,
of Kerkgenootfchap , wordt intusfchen in de H. Schrift
nict gcdacht. Door den Varier verhoogd , is en blijft
CHRISTUS alleen de Heer, de oudfte Broeder,, en
het Hoofd over de fchare van zijne belijders, wie zij
zijn, waar en wanneer zij leven. Geene rnagt , tijdelijk
gezag, titel, (land of rang onderfcheidt dezen, als Chris-
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Onderdanen van JEZUS houden niet op, Burgers en Lecien van den Staat te zijn, naar zijn voor
beeld, en dat der Apostelen , eerbied en gehoorzaamheid
aan Wet en Overheid verfchuldigd. Zelfs deze , des
Heeren Gezanten , fchonn met de gaven van den H.
Geest bevoorregt , lieten zich onderling, of boven de
Gemeente , geenszins op iets voorfaan ; zij floten geenen der geloovigen, behalve ter take van grove en openlijke ergernis van zonde, buiten den kring der Heiligen ,
of weerden , in hope van boetvaardigheid , iemand van
des Heeren tafel; en zij, of de Apostolifche vergadering
te Jeruzalem , oefenden , ten aanzien van hunne Broeders en de Gemeenten , geenen invloed , dan door wijzen raad en vaderlijke vermaningen of bettraffingen , alien voorgaande in bet woord , en hen ilichtende door
leer en ,vandel. Niets meer derhalve mogen Oudften ,
Opzieners en Leeraars , door de Getneenten (met of
zonder Apostolifchen raad) te kiezen , zich veroorloven.
Ten aanzien van tijden , gezette uren, of wijze van
Godsvereering , werd alle vrijheid aan de Christenen verbleven : zelfs omtrent de viering des Avondmaals kept
de Schrift geene bepalingen ; die des Inftellers fpreekt
flechts van brood en wijn , en de Doop fchijnt alleen
door Hem befternd ter opname van geloovigen onder
de zijnen. In can woord , de Vergadering der Christenen, of alle de Belijders van j E z u s, hebben geenen
anderen maatfchappelijken band, dan de koninldijke wet,
die hen door liefde aaneenfnoert en verbindt. Ondertusfcben gelijk de Apostelen door hunnen raad en invloed
begonnen zijn, bier en ginds Gerneenten te helpen flichten , zoo fond bij meerderen aanwas en voortgaande
uitbreiding des Christendoms de behoefte aan eene naauwere en maatfchappelijke vereeniging dier los te zamen
hangende leden zich verder te openbaren. Maar hiertoe
wijst de H. Schrift geenen bepaalden uitwendigen vorm
aan : want niets ter wereld heeft het Godsrijk , op zichzelve hefchouwd, gemeen met den Burgerlijken Staat.
Deze daarom behoncit zijn regt om , ten aanzien van
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Christelijke Gemeenten en Genootfchappen , zoodanige
maatfchappelijke verordeningen te beramen en uit te voeren , als het beflaan derzelven , zoo niet nuttig , althans
onfchadelijk maken voor de zamenleving , wier veiligheld, rust , orde en welvaart de Overheid moet handhaven. Maar , aan den anderen kant , blijft de Kerk ,
verpligt om Gode meer dan menfchen te gehoorzamen ,
van dezen onafhankelijk , ten aanzien van eerdienst , eigene huishouding en beftuur.
III. Aldus eenigzins aanwijzing gedaan hebbende van
den gelegden toetsfteen , willen wij thans nog het een
en ander aanftippen , om te doen zien , hoe zeldzaam
goud , en nog minder van eenigzins zuivere gehalte , zich
laat onderfcheiden aan het gebouw der Christelijke Kerk,
gedurende haar beftaan. — Het eenvoudige en nederige
der Apostolifche inrigtingen , fchoon bepaaldelijk voor
haren tijd berekend , werd allengs uit den weg gedrongen ; de Joodfche Kerk, en later ook de Heidenfche, gaf
eenen anderen vorm aan de hand tot naauwere vereeniging van gewestelijke en Rijksgemeenten. Uit den boezem van Leeraren en Oudften ontrezen Bisfchoppen ,
wien het toezigt , niet over de kudde , maar over een
aantal kerken, waarin zij verzameld was, werd aanbevolen.
Te weten , de zorg voor zedeiijken opbouw en ftichting
nu overgelaten zijnde aan Geestelijken van lageren rang
of Rand , begon de trots van hoogeren titel gelijkheicl
van geloof vast meer te drijven , om langs dien weg
tot eene andere algemeene Eenheid der Kerk te komen ,
dan die daar is , „ te behouden door den band des vredes." Doch de toetrede van Keizer KONSTANTIJN
den Grooten , waardoor het Christendom in uiterlijk aanzien klom en door den Wereldvorst beleden werd , was
inzonderheid nadeelig voor deszelfs wezenlijken opbouw
in heiligheid. Immers van toen of mengde zich menfchelijke Staatkunde in de belangen der Kerk. Hare Bisfchoppen en Priesters vervingen de fchitterende plaatfen
en rangen van die der Afgoderije ten dienfle flonden. Hare
eerdienst drong zich in de verdoopte Heidenfche tempels;
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en zoo zeer pracht en flaatfie , oogverblindende praal en
wierookgeur de zinnelijkheid lokten , evenzeer leidde zulks
's y olks aandacht of van ernftiger en meer godsdienftige
beoefening in zijne rijkverfierde heiligdommen. Men voege
hierbij, hoe, met de fcheuring tusfchen het Oostersch en
Westersch Keizerrijk, de twisten over duistere en onvruchtbare geloofspunten met onzaligen ijver gevoerd , en Kerkvergaderingen ter beflisfing daarover,, nu voor,, dan tegen , bijeengeroepen werden ; hoe wijders de tweedragt
en jaloerschheid onder de hoogere ,Geestelijken op de
geheele affcheiding der Griekfche Kerk van die van Rome
uitliep , en bij deze zich ten laatfte de Hierarchij , met
name federt den val Bier Stad , Reeds vaster wortelde, en ,
als 't ware op het puin der wereldheerfchappij , eenen
nienwen zetel flichtte. Wij zwijgen van menige andere
en te over bekende afwijking van de Evangelifche verordeningen of wenken , door Paufelijken invloed daargefteld ;
zoodat het kwaad , allengs tot ongeneeslijk en heeds toe •
nemend verderf ontaard , niet dan door eene lang bedreigde Hervorming in het woeden te ftuiten was. Nu,
bij het herrijzen der wetenfchappen , na de uitvinding der
Drukkunst , ondernam een aanzienlijk gedeelte des Christendom , niet zonder zwaren ftrijd , zich los te makcn
van den Paufelijken band en het gewetensjuk van Rome,
dat zich met alle infpanning van list , geweld en vervolging daartegen verzette , en zijne nog overige heerfchappij , door invloed van jezuiten en het gezag der Trentfche Kerkvergadering , wist te onderiteunen , en zich uit
te breiden over afgelegene werelddeelen.
Het miste ondertusfchen niet, of de Protestanten , zich,
losmakende van de aloude kluister,, en menfchelijk gezag
in zaken des geloofs , terwijl zij vrijheid van onderzoek
der Schriften op den voorgrond ftelden , en ingang vonden bij vele volken van Europa , moesten zich in denkwijze en godsdienftige gevoelens onderling verdeelen ,
cn hier en ginds vaneenfplitfen tot verfchillende aanhangen of fekten. Aan zulk eene Eenheid der Kerkc, als
men van ouds bij de Christenheid te vergeefs gepoogd
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had te vestigen , was dus , na deze en de Griekfche
fcheuring , niet meer te denken , zelfs niet voor de Protestantfche Kerk, die in den Bijbel geenen uitwendigen
vorm vond , waaraan zij zich moest houden. Wel is
waar, het groote beginfel van liefde , door j E z us en de
zijnen , beide in leer en voorbeeld , met alien nadruk bevolen , had de afdeelingen , of bij zondere leden van des
Heeren ligchaam, naauwer behooren te vereenigen door den
band des vredes , onder Hem , het Hoofci der Gemeente.
Maar de voile gloed des ijvers , en de verbolgenheid der
twistenden , hoe velerlei jammer was deze niet vermogend
om te bewerken ! Na verloop van eeuwen worden vaak
eerst de dwalingen van voorgeflachten (waarvoor wij
thans eene gordijn willen fchuiven) naar eisch erkend en
opgemerkt op aarde: want moeijelijk herneemt en handhaaft de Rede Naar regt tot intooming van onbezonnen
drift bij geheele nation , bijzonder in het godsdienftige.
Genoeg , ten aanzien der Roomfche en velerlei Onroomfche Kerkgenootfchappen , in ons Vaderland en elders
aans,vezig , fpreekt de Hoogleeraar in zijne Verhandeling
overal met de meeste onzijdigheid ; en op de gronden ,
in de vorige deelen door hem gelegd , toetst en beoordeelt hij , waarin elke dier Christenkerken meer of
min afweek in haren uiterlijken vorm van de Evangelifche lesfen en Apostolilche inrigtingen. Het wezenlijk
goede dus , dat men gelooven mag door de Voorzienigheid bedoeld en ook bereikt te zijn , in vroegere eeuwen,
met dat altijd mislukte pogen , om eene algemeene en
naar ednen vorm ingerigte Christenkerk op aarde te willen flichten , vindt men hier naar eisch opengelegd en
gewaardeerd. Maar evenzeer wordt uiteengezet , hoe zich
in Roomfche landen Beene duurzame rust en orde laat
voorzien , zoo lang aldaar de FIierarchij en het wereldlijk Beftuur tegen elkander aanbotfen en in gezag zullen
wedijveren. In Protestantfche Rijken en Staten verkreeg de
Kerk baarblijkelijk eene andere uiterlijke gedaante en verfchillenden vorm , naar de bronnen , waaruit de Hervorming bij dezelve hareri oorfprong had , van den kant der
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Regering , dan wel nit den hoezem des yolks. Bij de
Lutherfdten in Duitschland en de Bisfchoppelijken in
Engeland ftelden zich , van den beginne , vermogende
Vorflen en Koningen , als begunfligers der verbeterde
Godsdienstleere , aan het hoofd , en door hunnen invloed behield de nieuwe Kerkinrigting , in haar beftuur
en uiterlijke praal van eerdienst , zeer veel van den ouden vorm. Maar onder de Schotten en in ons Vaderland ,
waar men voor vrijheid van gewcten tegen de Hierarchij
en aan deze verkleefden Troon met fellen flrijd te kampen had en het veld behield , was de overwinning volkomener , en bare vruchten , eene betere onafhankelijkheid van den Staat en zuiverheid van redelijke Godsvereering , openbaren zich in de Kerk der Hervormden.
Daar is wel onder de Disfenters, de Doopsgezinden met
name, die voormaals in eenvoudigheid van inrigtingen ,
bijzonder door benoeming van ongeletterde Leeraren uit
de Broederfchap der Getneente, meer gelijk waren aan de
voorbeelden, van den Apostolifchen tijd ontleend ; maar,,
behalve dat zulk eene te ftrikte navolging geen pligt is
voor latere eeuwen , of ook beflenclig duren zal , mag
het geen inbreuk op de regten der Kerk gerekend wor.
den te zijn, dat de Staat zijne zorgen ttitarekke tot op.
leiding en onderwijs van aankornelingen , die,, kerkelijk
gefchikt bevonden, daarna beroepbaar zijn bij de Gemeenten van bet Genootfchap. — Dan , wij gevoelen
ons onvermogen , om menigerlei belangrijke aanmerking
van den Schrijvcr,, zelfs in het voorbijgaan , op te nemen in ons kort beflek. Nog minder kunnen wij hem bij
dezen toets eenigzins op het fpoor volgen. Dan , hierom
juist zijn wij, verpligt , onze Lezers tot het fluk zelve
met te meerderen aandrang over te wijzen , opdat bet
goede, hier voorgedragen , bij velen in_ geheugenis blijve ,
en vroeger of later Godverheerlijkende vruchten drage. Wij befluitcn ons verilag met dit belangrijk woord
des Heeren KtsT: „ Wij meenen „ dat de. Protestant.
fche Christenheid , in onzen tijd op nieuw , ernflig mag
worden gewaarfchttwd tegen de gevaarlijke neiging, om den
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geestelijken aard van het Evangelic te verzinnelijken ; eerie
dwaling , welke , federt de derde en vierde eeuw , aan
het Christendom deszelfs kenmerkend karakter ontnomen
heeft."
Les fignes du temps , ou l'avenement du regne du Seigneur. Sermon de I. H. MERLE D'AUBIGIN,
M. D. S. E. Pasteur, Prefident du Confistoire de
l'Eglife Evangelique Protestante Francaife et Allemande A Bruxelles , prononce A la Haye, le 20 Oct. 183o.
A la Haye et Amilerdam , chez les Freres van Cleef.
so.
8vo. 37 pag. f

De

Heer ME R L E D ' AUB/GIVt, tell gevolge van de
bekende fchand- en treurtooneelen uit Brusfel geweken , vertoefde eenigen tijd in den Haag, en fprak aldaar in de kerk
der Walfche gemeente deze Leerrede uit , welke , bij zijn
vertrek in handen van vrienden gelaten , om de belangrijkheid (naar luid van het Voorberigt) is uitgegeven.
Naar aanleiding van Matth. XXIV : 25-36, wilde de
Prediker zijne hoorders opmerkzaam maken op de teekenen des tads , of op de toekomst des Heeren. De drie
vragen , vs. 3 voorkomende , moeten , volgens zijne meening , op drie verfchillende gebeurtenisfen betrekking hebben. De eerfle, van vs. 8 tot 24 beantwoord , ziet
op de verwoesting van feruzalem , de derde (vs. 36
enz.) op het einde der wereld ; maar de tweede zou het
tijdperk , waarin wij than; leven , betreffen en dus voor
ons hoogstbelangrijk zijn , daar C H R I S T U S van vs.
25 tot 36 de uitbreiding van zijn Koningrijk over de
ganfche aarde aankondigt. Bij drie punten zocht de
Leeraar zijne hoorders te bepalen: I. de teekenen der
komst van het Rik des Heeren ; II. de komst van
dit Koningrijk , en III. toepasfelijke leeringen , daaruit
voortvloqyende. Het is geen gewoon onderwerp , zegt
hij, maar de omftandigheden zijn ook ongewoon , en
regtvaardigen dus zijne keuze , terwijl hij de hoorders op-
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1,vekt , om alles te onderzoeken en het goede te behouden.
Recenfent gelooft , dat het Christendom algemeen kan en
zal worden , maar zou toch Joan. X: 16 geenszins als
bewijs voor deze ilelling aanhalen. De vertreding van
Jeruzalent, Luk. XXI: 24 , (bier is verkeerdelijk op
Matth. XXIV : 14 verwezen) vergeleken met Rom. XI :
2 5 , is , volgens D ' AUBIGNt, het eerfle teeken. Het
tweede meent hij vs. 24 ATOOr den tekst te vinden , en
het derde in den tekst en in de gebarrtenisfen , die wij
thans beleven. Over de beloofde komst van CHRI ST U s verklaart de Prediker zich nader,, en wil daardoor
verflaan hebben de vestiging van het Koningrijk des
Heeren, of de uitbreiding des Christendoms onder alle
volken. Islamisrnus en Papismus moeten dus vallen —
bijgeloof en ongeloof zullen ophouden ; dan maakt ware
godsdienfligheid de menfchen gelukkig. Met eene ernilige opwekking tot zedelijke verbetering wordt betloten.
Wegens de bepaalde ruimte van dit Tijdfchrift , kan
Rec. niet verder in bijzonderheden gaan. Hij hoopt ook
op eene eindelijke algemeene zegepraal des reinen Christendoms , maar ziet in de tegenwelordige woelingen geenszins
zoo gunftige voorteekenen , die fpoedige algemeenwording
aanduiden ; alhoewel het waar is, dat tijdperken van ongemeene ontwikkeling tevens zeer treurige verfchijnfelen opleveren , uit hoofde van hevigen fIrijd tusfchen licht en
duisternis. Op eenige redeneringen van den Walfchen
Prediker, (Zwitfer van afkomst , zoo Rec. meent) op
tekstverklaring en aanhaling van Bijbelplaatfen zoude hier
en daar nog al iets aan te merken zijn.
David en Jonathan , voarbeelden van godsdien/ligen
moed ; eene Leerrede , gehouden voor Nederlandfche
Kr!,/gslieden , enz. door A. VAN BEMMELEN, Predikant te Oosterhout. Te Breda , bij F. P. Sterk.
1831. In gr. 8vo. 17 en 32 bl. f : - 6o.
Tijdsomffandigheden g

aanleiding tot het uitfpreken
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en uitgeven van menige goede leerrede. Met veel
noegen lazen wij ook deze van den Eerw. VAN BEDI..
DIELEN over i Sam. XXIII : 14-16. Na eene zeer
gepaste inleiding , befchouwt de Prediker eerst David en
Jonathan als godsdienflig moedige helden, en doet daarna in hunne voorbeelden opmerken , dat godsdienflige
moed de beste mood is. Met eenige bemoedigende opwekkingen wordt toepasfelijk befloten. Met voile ruimte
kunnen wij deze preek aanprijzen. Mogt onze gewapende manfchap , die tot verdediging des Vaderlands is
uitgetrokk en , overal aan de grenzen zoo goede gelegenheid vinden , om geleerd en geflicht te worden ! De
zaak is van meer belang , dan welligt menigeen zich
verbeeldt.

Leerrede ter gedachtenisviering der grootmoedige zelfopoffering van J. C. J. VAN SPEYK, door R. DE
KLOVER, Lutersch Predikant te Breda. Te Rotterdam, b fy A. F. H. Smit. 1831. In gr. 8vo. II'
en 28 bl. f 4o.
e ontzettende daad des Luitenants VAN sPEVK moge
D
niet gelijk beoordeeld worden door alien, verfchillend zal ook
wel het oordeel over deze preek zijn. Met regt mag men
vragen , of onderwerpen van dezen aard behandeld moeten
worden ter plaatfe , waar men zamenkomt tot onderlinge
ftichting. VA N SPEY!: beeft eene groote daad verrigt —
dit lijdt geenen twijfel en zoodanig bellaan vereischt
veel flerkte van geest. De gevolgen zijn zekerlijk ook
heilzaam , welligt veel meer , dan wij nu nog denken :
ontzag werd den vijand ingeboezemd , en bij hen , die
voor de goede zaak flrijden , geestcirift opgewekt. Ds.
DE K L o v z treedt als lofredenaar op , en flemt terfiend in zijne inleiding den won vrij hoog. Men oordeele over dezen aanhef : „ Bij dien naam (v A N SPEYK)
vergeet gij immers alle geleden verliezen alle , nog zoo
ongelukkig uitgevallen krijgsverrigtingen in het muitend
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Belgie , alle geledene fmarten en grieven , alle bange
vooruitzigten zelfs in de toekomst (dat God evenwel verhoede !); maar alles , alles vergeet gij , en zoudt dat,
ftervencie , vergeten , wierde u clan de naam van v A N
SPEY!: flechts toegelispeld ? Hoe verruimt het hart op
dien naarn ! hoe verkwikt en gezaligd voelt het zich ,
hoe baadt bet in den reinften wellust , wanneer het flechts
voelen en deelen mag in het kloek en edel bedrijf,, door
hem , voor den onbezwalkten roern der Vaderlandfche vlag ,
gepleegd! Zijn naam is voor het verbrijzeld hart, als
een verfrisfchende dauwdrop voor het verfchroeide kruid;
die naam - alléen moet hclden fcheppen , het Vaderland
redden , den Koning befchermen , of niets ter wereld is
daartoe in flaat , en Oud-Nederland rijp voor den onderVan hier , kleingeestige begang ! Doch neen !
dillers , koude en gevoellooze toefchouwcrs , en vooral
dezulken , welken die daad met ijzing ea afichuw vervult ;
van hier, onedelen ! van hier bastaardteelt, wien het bloed
nu niet pijlfnel rondruischt in de aderen : want wij vereeuwigen den grootften held , den edelften mensch , den
besten Christen!" In deze woorden meent Rec. overdrijving op to merken , welke nergens minder-, dan op
den preclik floe! , voegt. Tot verfchooning kan men echter aanmerken , dat de Eerw. DE KLOVER zoo veel
nader bij bet tooneel des oproers woont , en misfchien
met lcrijgslieden gedurig in -aanraking komt. Hetgene ons
omringt , heeft ligt invloed op den loop onzer gedachten.
In de eerfte oogenblikken der opgewondene geestdrift
wikt en weegt men niet zoo naauwkeurig de uitdrukkingen Van bet warm en levendig gevoel. Onder het lezen
maakte Rec. onderfcheidene bedenkingen, die het echter
niet noodig is hier mede . to deelen.
Na de zwellende inleiding volgt het voorgebed, dat
kort is , en dan de tekst , Rigteren XVI: 304 : Affirm
zitl flerve met de Filistijnen De Prediker deed eene
gepaste keuze , zoo er over die zaak gepredikt moest
worden. Grootmoedige zelfopofering voor het Vaderland beichouwt hij bier als punt van vergelijking tus-
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fchen stmso N en v A N s p a v lc. Om den laatften voor te
ftellen als het verhevenst en vereerens-waardigst toonbeeld
der onvervalste voorvaderlilke deugden , fchetst hij I.
den kloeken Zeeheld , I . in zijne onbegrensde Koningsen Vaderlandsliefde ; 2. in zijne liefde en eerbied voor
de menschheid ; 3. in zip') heilig pligtgevoel , en 4. in
zijne grootmoedige zelfopofering. Wat onder No. I gezegd worth , komt zakelijk hierop neder, dat V A N S P E Y K,
ouderloos zijnde , den Koning zijnen vader en het Vaderland zijne moeder noemde , en dat hij zich , tevens
met het Dagonsgefpuis , (de uitdrukking past kwalijk op
den predikitoel) voor zijne ouders opofferde , eer en roan
van Koning en Vaderland op de fchitterendfte wijze reddende. Zijne liefde en eerbied voor de menschheid beflaan
hierin , dat hij aan zijne manfchap eenen wenk gaf , om
te vlugten. Bij het vermelden van zijn heilig pligtgevoel worth te regt aangemerkt , dat de daad is verrigt in
jeugdigen leeftijd , door een' perfoon , wien het verfchiet
zoo vrolijk en eerevol begon toe to lagchen , wien nog
zoo vele lauweren to behalen , zoo vele onderfcheidingsteekene r des Rooms en der Eere weg te dragen flonden.
Vervolgens worden , II , door DE K L O V E R, ten befluite , cenige wenken gegeven. Drie punten komen hier voor
i. God is het , die ons , in de zelfopofering van VAN
SPEYK, te onder opwekking en aanmoediging, een aanfchouwelijk bew9's heeft willen geven van der Vaderen
heldenmoed en ongeloo/10e geestdrift voor de goede zaak ;
2. het tweede voorwerp , dat ons , naast God , het meest
ter harte moet gaan, is onze geeerbiedigde, met kinderzin-beminde fader-vorst , en ons dierbaar Vaderland
en dan 3. op iets hoogers , dat alles overtreft , en wel
op eene vergeldende eeuwigheid moet de aandacht gevestigd worden.
Alhoewel Rec. geenszins onder die genen behoort ,
welke de daad des jeugdigen Helds miskennen , meent hij
echter , dat het onderwerp niet gefchikt is voor den predikitoel , en , zoo er over gepreclikt moest worden ,
zoude hij en een' anderen toon en een dieper ingrljpen
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in de zaak verlangen. Alle oorlog ftrijdt tegen echtChristelijke beginfelen; doch in de gegevene omftandigheden kan er veel tot verdediging van het floutmoedig
bedrijf gezegd worden. En flemt men de geoorloofdheid
toe, dan is de opoffering eene edele en groote daad,
die bewondering verdient. Had een VAN S P K Y K aan
het hoofd onzer krijgsmagt in Brusfel geflaan, welligt
ware het oproer in den beginne gedempt geworden.
Ook daar ontbrak het bij de manfchap niet aan geestdrift
voor Koning en Vaderland ; maar nog is het een raadfel, waarom die dapperen hunnen moed zoo weinig hebben mogen betoonen.
De Onzienlijke zigtbaar in zijn Belluur , vooral ten
bewitze , dat God de zonden der menfchen ' in dit leven firaft. Lerbiedig opgedragen aan de Herders en
Leeraars in de Gemeenten van Jezus Christus. Te
Haarlem , bij J. L. Augustini. 1831. In gr. 8vo.
149B1. f _ 50.

De ongenoemde Schrijver heeft een moeijelijk onderwerp behandeld. Dat Gods beftuur over alle dingen
gaat , blijkt genoeg bij eenig nadenken ; maar willen wij
nu verder ook door redenering bewijzen, hoe God de
wereld befluurt, zoo ontwaren wij fpoedig de beperktheid van ons verfland. Vandaar die verfchillende begrippen aangaande Voorzienigheid. Men kan het in de
hoofdzaak eens zijn , terwijl nogtans , wanneer men tot
bijzonderheden afdaalt, de een in deze, de ander in gene
wijze van voorftelling meer voldoening voor zijne behoeften meent te vinden.
De Schrijver laat eenige algemeene aanmerkingen voorafgaan , en komt tot het betluit , dat in de ttitdeeling
van zegen en rampen, van vcrofr- en tegenfpoed, zulk
eene mate van gepastheid heerscht, dat lets nicer of
minder van dezelve den mensch onherfielbaar bederven
zoude
dat ooze lotgevallen de middelen te onzer
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opvoeding zijn, en dat men deze kan befchouwen I. als
beflurende, en a. als vergeldende middelen. Over de
beflurende middelen handelt hij van bl. 7 tot p. Voorts
verdeelt hij de vergeldende in beloonende en befirafende
middelen. Over de beloonende middelen is hij zeer kort.
\Vat hierover gezegd wordt , beflaat geene drie voile
bladzijden. \Terre het grootile gedeelte des boeks loopt
dus over de befiraffende middelen. Het hoofddoel des
gefchrifts is , gelijk de titel 'ook aanduidt , te bewijzen ,
dat het kwaad in dit leven reeds gegraft worth. Te
regt merkt de Schrijver aan , dat de begrafende, niet
minder als (dan) de beflurende middelen , befchouwd
moeten ^Norden, als maatregelen, welke God ter onzer
verbetering neemt , en dat de vergeldende middelen
doorgaans van denzelfden aard zip; , als de beflurende,
zoodat , wanneer onze naaste door eenige wedetwaardigheld garoffen wordt, niemand bepaaldelzik zeggen
kan, of zulks als eene firaf, dan Ivel als middel ter
zfjner vorming moet befchouwd warden. Bewijzen voor
zijne hoofditelling zoekt hij te ontleenen I. uit het Oude
Verbond, II. uit het Nieuwe Verbond, uit de ongewilde Gefchiedenis der Ouden, alsmede uit hunne Godenleer , en IV. uit de nieuwe Gefchiedenis tot op onzen leeftfid. Ten flotte poogt hij etnige tegenbedenkingen te wederleggen.
Gaame erkent Rec. , dat er menige goede aanmerking
in dit werkje wordt gevoncien ; mar tevens moet hij bettigen , dat hem menige ilelling zeer gewaagd of geheel
ongegrond voorkomt. Hij houdt het voor een hoofdgebrek , dat de Schrijver zich alleen tot het tegenwoordige
/even bepaalt , en niet op vergelding na den dood wijst —
dat hij , zijne boven aangehaalde Melling niet in aanmerking
nemende , het denkbeeld van opvoeding te veel uit het
oog verliest , en de ftraf der zonde meer als wrack ,
dan als middel tot verbetering wil befchouwd hebben.
Reeds onder het 0. V. werd geleerd , dat God, bctmhartig en genadig **tide, niet altijd ons doet naar
onze zonden, noch vergeldt naar onze ongeregtigheden.
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De Christelijke leer op dit punt ademt nog milderen
geest. J E z u s voorzegt aan de zijnen veel lijden om
der ieregtigheid wale, mar belooft zaligheid aan allen,
die volharden tot den einde toe. Wat de Schrijver bijbrengt, als bewijs , dat het bedreven kwaad aan deze
zijde des grafs wordt to hods gezocht , heeft Rec. niet
kunnen overtuigen , die de verlegenheid, waarin PET R u s door eene fnapachtige dienstmaagd was gebragt,
geenszins als eene graf voor den overmoed des Apostels
meent te moeten befchouwen. Dezelfde aanmerking geldt
ten opzigte van hetgeen verder bl. 65 wordt beweerd,
dat alles , wat P A U L U S voor den naam van jEzus
heeft moeten lijden (2 Ig or. XI: 24 env.), in Gods
hand joist het middel was, om hem al het kwaad to
huis to zoeken , dat hij vdcfr zijne bekeering tegen den
naam van j E z u s aan anderen berokkend had. Dus
zou de Apostel gelleenigd zijn omdat hij aan den dood
van STEPFIANUS fchuldig _gond , en gegeefeld , omdat hij anderen had doom geefelen. Waarmede zou dan
STEPHANUS de graf der Ileenigingverdiend hebben?
De Schrijver wil , dat joist iedere graf eene bepaalde
vergelding was voor een gelijkfoortig bedreven kwaad ,
en dat de Apostel fchipbreuk heeft moeten dewijl
er onder de genen , die zijne vervolgingen ontvlugt waren over zee, misfchien zullen geweest zijn, die fchipbreuk geleden hebben. Het geheele boek door heerscht
dit hoofddenkbeeld , en doet den Schrijver veel zeggen ,
waarmede Rec. althans zich niet kan vereenigen. Van
dien aard is het volgende , bl. 18: „ Daar komt een kind
blind ter wereld , omdat het , ziende , zijne oogen van
God zou afwenden ; hier wordt er een doof geboren ,
dewijl het, hoorende , doof zou zijn voor de Item zijns
gewetens ; ginds ziet er een het licht , geheel misvormd ,
om de kiem van hoogmoed , die in hem verborgen ligt ,
te verflikken ; elders verfchijnt een kreupele op het tooneel der wereld , omdat hij, met gezonde voeten, in zijn
verderf zou loopen ,"U) enz. Hoe zou de Schrijver dit
overeenbrengen met Joan. IX
? Op bl. 94 zegt
BOEKBESCH. 1831. NO. 8.
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hij, bijkans te gelooven, dat die regtvaardige vergedding zelfs bij dieren en onbezielde voorwerpen belpeurd
wordt (!). Als bewijs daarvoor brengt hij bij „ Een
haan , die in onze buurt als een eerfte vechter bekend
fond en zijne overwonnen partij vreefelijk de herfenen
nit het hoofd pikte , zagen wij eindelijk hetzelfde lot
ondergaan en daaraan flerven. Zoo ook een bond , die
iederen anderen bond aanviel en wondde , werd ten laatfte door een' fierkeren bijkans geheel verfcheurd." (! !)
De aangehaalde plaats (Exod. XXI : 2 8 , 29 , 35.) bewijst toch wel niet , wat de Schrijver bedoelt. Opmerkelijk
moge het geacht worden , dat dezelfde drukpers , waarmede
de werken van VOLTAIRE gedrukt werden , om het
Christendom te befirilden, thans binnen Geneve gebruikt
wordt ter verfpreiding der H. Schrift ; maar het grenst
aan waanzinnigheid , dit firaf of regtvaardige vergelding
te noemen , waarvoor het onbezielde voorwerp , gelijk ook
het redelooze dier , onvatbaar is. Om deze reden keurt
Rec. mede af, wat bl. 131-133 voorkomt, dat namelijk een knaapje van naauwelijks tien jaren , met een
ipeelmakkertje van denzelfden ouderdom dartelende om
eenige tegen pakhuizen fchuins overeind ftaande deurkozijnen loopende , uit onvoorzigtigheid een dies kozijnen
deed omvallen , waaronder zijn medgezel verpletterde , en
dat de dader,, ruim een jaar later, zich bijkans dood viel
in een fchip ; waaruit de Schrijver dit Christelijk befluit afleidt : „ Op die wijze dan werd op een kind de dood gewroken , welke , hoezeer op eene geheel onfchuldige wijze,
echter door zijn toedoen was veroorzaakt. Hij onderging
zijne Jiraf (fic ?) op een /chip , en zijn overleden makker was de zoon eens fchippers." Hoe gezocht ! en
welk eene jammerlijke verwarring van begrippen ! —
Niet beter is het volgende : „ jANTJE had zijn broertje
een klap in het aangezigt gegeven , maar ontkende zulks
bij zijne ouders. Een poosje daarna foot JANTJE
zijn hoofd tegen eene deur , en nu zeide zijn vader tot
hem: dat is de flraf voor het kwaad ..... want hadt
gij uw broertje gem klap gegeven, dan zou God u ook
wel voor het flooten van uw hoofd bewaard hebben."
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De bepaalde ruimte van dit Tijdfchrift laat niet toe,
meer of breedere aanmerkingen te maker. Anders zou
Rec. nog gaarne lets zeggen over K AI N , den moordenaar,, volgens den Schrijver, door L A 1I E C II vermoord;
over den vloek over C II A M's geflacht , tot verbazing
der wereld , in onze dagen nog voortdurende ; over de
belagchelijke dat er,, in den firiktfien zin ,
geene gevaarlijke ligchaamsoefeningen be/laan; over de
verzekering, bl. 109 , dat, door de fchuld van ERA SM u s , de Hervorming op 'eene geheel andere wilze tot
(land kwam , als (dan) zulks de oorfpronkelifke bedoeling der Voorzienigheid ons (den Schrijver) toefchtint
geweest to zip; ; over de aanmerkingen, bl. 140 env.,
tegen den Baron COLLOT D ' ESCUIt y wegens de bekende verwoesting van Lisfabon gemaakt , en over het
bewijs , ttit de Godenleer der Ouden ontleend.
Over de opvoeding wordt menige goede aanmerking
medegedeeld , onder anderen ook deze, dat brave en
godsdienflige echtgenooten niet altijd de beste opvoeders
zijn. Tot proeve fchrijft Rec. bet volgende of , waarmede hij, mits het met de vereischte bedachtzaamheid
worde toegepast, zeer wel .kan inflemmen: „ Er zijn
ouders, die zich het Nate gedrag van kwalijk opgevoede kinderen uit andere huizen te zeer aantrekken ,
en vreezen , dat hun kroost ook eenmaal dien flechten
weg za1 opgaan. Om zulks te voorkomen, fnijden zij
hunnen kinderen fchier alien omgang met andere jonge
lieden of , houden hen van alle openbare vertnaken terug, laten hen niets leeren, wat de zinnen kan flreelen,
kleeden hen op de eenvoudigfle wijze , ja beneden hunnen flaat, verliezen hen geen oogenblik nit het oog....
Het doel dier ouders is goed , maar de middelen daartoe
achten wij kwalijk gekozen. Hunne kinderen toch zijn
beflemd , om in eene gemengde maatfchappij van goeden
en kwaden te verkeeren ...... Gelukkig nog , wanneer
de verfchijning van zulke kinderen flechts fpotternij verweltt , daar zoodanige jonge lieden , eenmaal van banden
ontflagen, ligt aan driften den vrijen loop laten en flechZ2
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ter voorwerpen worden, dan diegenen, van welker omgang hunne ouders hen te voren hadden teruggehouden.
Bewijzen deze gevolgen niet , dat de naauwgezetheid der
ouders te ver kan gaan ? Bewijzen zij niet, dat zulke
middelen verijdeld worden , en dat de goede zeden der
kinderen in geenen dwang , rnaar in milde godsvrucht
het ware behoedmiddel vinden ?"

Disfertatio Juridica Inauguralis de Indole Juris Criminalis apud Romanos, quarn — pro grade Doctoratus
fummisque in Jure Romano et Hodierno honoribus ac
privilegiis, in Academia Lugduno-Batavil, rite ac legitime confequendis, publico et folemni examini fubmittit HIERONYMUS DE BOSCH KEMPER,
Amftelodamenfis , ad diem XXI Junii 1830. Lugd.
Bat. apud Haak et LS'ocios. 8vo. pagg. 244.

D

e Heer jet; oNtmo DE BOSCH KEMPER, Zoon
van den beroemden Hoogleeraar, wien zijne leerlingen
met zoo veel regt den onvergetelijken KEMPER noemen , geeft ons in deze Akademifche Disfertatie het bewijs , dat hij met ijver het voetfpoor zijns Vaders bewandelt. Was deze toch , behalve in andere vakken
der Regtsgeleerdheid , bijzonder in het Crimineel Regt
door en door ervaren, ook de Zoon toont hierin eene
grootere mate van verkregene kennis , dan men gewoonlijk van zijnen leeftijd verwachten kan. Het was geene
gemakkelijke taak , om , na al hetgeen er over het Romeinsch Regt gefchreven is , eene Verhandeling te fchrijven , over den aard, of den geest , van het Liifftraffelijk Regt bij de Romeinen, die bij eene grondige bewerking tevens zoo zeer den fchijn van nieuwheid heeft.
Voor hen , die weten, hoeveel er in deze Eeuw voor
de il.udie van het Romeinsch Regt, vooral in Duitschland, gedaan is, en hoe het onderwijs zelve daardoor
eene nieuwe wending gekregen heeft, kan dit geen raad-
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fel zijn ; maar de moeijelijkheid beflond dan ook daarin,
om nawwkeurig bekend en te htiis te zijn in hetgeen
er over dit vak hier en elders opgemerkt , ontdekt en
gefchreven is.
De Schrijver toont eene groote bekendheid met het
Romeinsch Strafregt , en bijzonder met den tegenwoordigen ftaat der ftudie van hetzelve ; zoodat men gerust beweren kan , dat hij op• de hoogte dier wetenfchap is.
Niet alleen zijn hier de vroegere , meer algemeen bekende bronnen en huipmiddelen geraadpleegd , maar de
Schrijver heeft ook een nuttig en oordeelkundig gebruik
gemaakt van de nieuwfle en beste Duitfche gefchriften ,
die tot zijn onderwerp betrekking hadden , als b. v. die
van ABEGG, WELCKER, DIRKSEN, JARCEE,
ROSSHIRT enz. , om niet te fpreken van die onzer
eigene Landgenooten , als COCK, BIRNBAUM, WIN•
SINGER enz. Veel , dat eerst in de laatae tijden is
opgemerkt geworden , wordt hier aangevoerd , met andere gevoelens vergeleken , en foms op eene oordeelkundige wijze befireden.
\Vij lazen dit Akademisch gefchrift met bijzonder genoegen , en voeden de hoop , dat de jeugdige Schrijver,
op den weg, onder zulke goede voorteekenen ingeflagen,
voortgaande , ons geftadig zal herinneren aan het gezegde van den Dichter : Fortes creantur fortibus.

Gefcbied. en Letterkundig Mengelwerk van Mr. J. SCHEE.
TEIVIA. Wden Deels 2de Stuk. Te Utrecht , by J. G. van
Terveen en Zoon. 183o. In gr. 8vo. 358 Bl. f 3 - :

W

ij ontvangen, na eene geruime poos toevens (federt
1825) , weder een auk VAN SCHELTEMA' S belallgaike bij.
dragen, De Lezer verwachte hiervan thans geene beoordee.
maar een verjiag; want wij hemigen ter goeder trouwe,
in dit fluk niets gevonden te hebben hetwelk vat zou geven
aan gegronde berisping , ten zij men den gemeenzamen of,
zoo men vvii , weer of min trivialen Loon daartoe rekent,
die bier echter in den aard des behandelden onderwerps ligt ,
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of daartoe als inleiding moet dienen , en die flechts hem kan
hinderen , die meent , dat een deftig Schrijver altijd op fieften moet gaan of de heldentrompret fleken , en nooit Bens
met zijnen Lezer gemeenzaam mag kouten , of hem door
algemeen bezochte wandelingen rondleiden. Daar wij tot
deze lieden niet behooren , en ons een Vertoog van VAN
EFFEN Op zijn' tijd niet minder vermaak doet , dan eene
verzierde Redevoering van HOOFT, ZOO heeft ons de Cefchiedenis van den dagelijkfchen kost in de burgerhuishoudingen
juist van alle de Verhandelingen in dit fink het best behaagd , om de vele belangrijke bijzonderheden voor de gefchiedenis der zeden en gewoonten in ons vaderland ; al is
het dan ook , dat daarin (als overgang tot andere bijzonderheden) wordt gezegd , dat brood nit gemalen graan en water
beflaat , met zuurdeeg of gest tot een deeg gekneed en in
een' oven gebakken wordt, en dat het bier een met tot
gisting gebragt koorn afgekookt water is, met hop aangezet.
Deze Verhaudeling en eerie zeer belangrijke Memorie van
110GERBEETS komen ons als de twee (hoewel zeer ongelijkfoortige) belangrijkfle flukken in dezen bundel voor; weshalve wij daarbij eenigzins zullen , van de anderen
flechts met een woord gewagende. Deze zijn een Berigt bij
de navolging des afdruks van eene Plaat , door PETER den
Grooten te ilmflerdam in 1698 geitst. — Wijsgeerige Schets
van het Karakter van Mr. FRANCOIS FAGEL, door Mr.
FRANCOIS HEMSTERHUIS, uit het Fransch vertaald.
(Het fchijnt den geleerden Schrijver onbekend te zijn, dat
zich deze Verhandeling , die hij in het oorfpronkelijke voor
zeldzaam houdt, ook bevindt in de algemeen verkrijgbare
OEuvres Philofophiques de F. IIEMSTERHUYS, nouvelle Edition, revue , augmentie et accompagnee d'une notice fur HEMSTERHUYS et d'un coup trail fin" fa Philofophie , par s Y LVAIN VAN DE WEYER, Louvain, 1825, 2 Vol. 121710. en
(zekerlijk daaruit) reeds vertaald voorkomt in VAN KAMPEN'S
Karakterkunde , Haarlem , 1528 , Ilden Deels ade Stpk ,
Bijlage.) — Berigt aangaande ern merkwaardig , maar geheel
onbekend werk over de Hekfenprocesfen , door HERMAN Lo.
H E R, getiteld: Klage der Unfchuldigen wider die falfehen Zauberrichter,, een te AmJlerdam in 1676 gedrukt boek , (op bl.
93 flaat verkeerdelijk Sauberrichter) waarin een Roomschgezind Duitfcher,, der Inquifitie der tooverregters ontfnapt , de
fnoodheden dier regtbanken aan de wereld bekend maakt.

MENGELWERK.

35:

Z66 hat in de zeventiende Eeuw bellonden die nog wel
maar de meeste der aangehaalde feiten zijn nit aanmerkelijk
vroegeren tijd, echter nit diezelfde Eeuw. — Befchrijving
van het Schilderfluk van PIENEMAN, de Prins van Oranje
in den flag van Ouatre-Bras. — Overzigt van eenige der
meest verwonderlijke dwaalbegrippen ander de inenfchen, Welke
door den voortgang der Natuurkunde, ten minfle n2eerendeels ,
verdwenen zijn. Deze lijst (want veel meer kon het fink
door het beftek des Schrijvers niet zijn) zou met nog vele
voorbeelden hebben kunnen vermeerderd worden. Omtrent
het flerrekundige bijgeloof, of de fterrewigchelarij, is men
bier nog het uitvoerigst. Het is zekerlijk vreernd , dat drie
zulke onzinnige vooroordeelen, als de fterrewigchelarij, de
Akhymie , of het goudmaken, en de hekferij, nog in eene
algemeen zoo befchaafde en geleerde Eeuw , als de zeven.
tiende , in den weligften bloei Itonden. Maar nog verbazender is het , dat te Weimar in 1743 , flechts ruim veertig jaren v6Or dat deze ftad het Athene van Duitschland werd,
nog, op vorflelijk bevel, houten borden , met zekere letters
en teekens befchreven , bij brand, in de vlam moesten worden geworpen, om dien te blusfchen. — Vervolgens komen
nog eene oudheidkundige Verhandeling over Wiltenburg en
een paar historifche Anecdoten voor. Wij gaan over tot de
beide reeds vroeger genoemde Verhandelingen.
Het blijkt uit de lilemorie van HOGERBEETS, dat de pls.
title destijds een hoogstbelangrijk conflict had met het poll.
tieke gezag. Verfcheidene burgers, die in de Godsdienstgefchillen van dien tijd door hunne Regenten meenden verongelijkt te zijn, hadden beroep gedaan aan den Hove van Holland en den Hoogen Raad ; maar de Staten van Holland had.
den de beide Raden verboden , dat beroep aan te nemen, ter.
wijl zij voorgaven, dat de Staten, als die alleen de ganfche
Gemeente reprefenteren, volgens de Privilegièn , voor de geregtigheid des gemeenen lands en der onderzaten moesten zorg
dragen (bl. 32). Zij wilden dus aan het gewone Regt wel
de uitfpraak tuifchen particulieren onderling , maar geenszins
tusfchen de Overheid en bijzondere perfonen laten verblijven; eene flaatkundige ketterij , volgens het tegenwoordige
Liberalismus. Men ziet dus , (hetgeen trouwens meermalen
is opgemerkt) dat de partij van mAtiR1 Ts de volkspartij ,
die van BARNEVELDT de aristokratifche was. Dit zij
echter niet gezegd , om de eerfle goed- en de tweede of te
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keuren. Daartoe zou men niet in 183L moeten leven, en de
heerlijke vruchten der Volksregering moeten zien! Voorts
ziet men uit deze Memorie , hoe hemeltergend die gewaande
verdedigers der volksregten, nadat zij eenmaal meester waren, alle regt en geregtigheid met voeten trapten, en aan
mannen als DE GROOT en HOGERBEETS niet eens eenen
verdediger toefionden, maar den tweeden aithans door inquifitoriale flrikvragen zochten te vangen. De Regtbank der
in de Gefchiedenis voor altijd gebrandmerktegedelegeerde Regters had in 't geheel zeer veel in geest en vorm van die der
Inquifitie. De Memorie van HOGERBEETS, waarin de
waarheid op eene zoo eenvoudige als onmiskenbare wijze
words voorgefleld , !evert ons nieuwe blijken van deze daadzaak. Men that verfleld, hoe in Holland, na de verdrijving
van ALVA en van SONOY, lieden van aanzien zich wel tot
zulk eenen Bloedraad hebben willen vereenigen.
In de Gefchiedenis van den dagelijkfchen kost in burger.
huishoudingen herkennen wij geheel den oudheidkundigen
SCHELTEMA. Het is eene kostbare bijdrage tot de gefchie.
denis der zeden in Nederland; en wij wenschten flechts, dat
zij op fommige puncen, b. v. de toefpijzen , wat uitvoeriger
was. Zelden hebben wij onderhoudender auk, en weer gefchikt tot eene voorlezing voor eene gemengde vergadering,
gezien. De fpreker vclgt den loop van den dag; het ontbijt,
het kogjdrinken in den voormiddag, het middag- en avoid.
maah Hij fpreekt bij het ontbijt eerst over brood, boter en
kaas, en thee. Over het eerfle vooral is veel te zeggen.
Roggebrood was hier te lande eerst de algemeene kost; naderhand werd het grof-, en eindelijk fijn tarwebrood; dit
was echter lang tot Pafchen (de paaschbrooden) en Kersmis
(de duivekaters of wiegbrooden) bepaald. Als plaats, waar
men befchuit bakte, was lang alleen Wormer , in Noordhol.
land , bekend. Te Leyden zag de Schrijver eens op een' zaturdag zevenenveertig verfchiliende foorten van brooden en
broodjes bijeen. In borer dreven de Nederlanders, bepaaldelijk de Yriezen, belangrijken handel reeds in de dertiende
Eeuw. In 1827 en 1828 zijn nit die Provincie veertien millioenen mule ponden borer vervoerd. Zuivel is nog eene
goudmijn , ook voor Holland. Op den vrede te Utrecht vertoonde de Portugefche Minister D ' ACUNHA eon' oranjeäppel,
als eene vrucht, die tweemaal in 't jaar op zijne landgoe_
deren voortkwam , en daarop nam de beroemde VAN ne
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eene Stolkfche kaas op , als eene vrucht , die zijne
landgoederen tweemaal daags voortbragten. Wij hadden wel
gewenscht , dat onze Schrijver met een enkel woord de verbazen.
de menigte kaas en boter,, die van de yllkmaarfche , Hoornfche,
Leydfche en Delfifche markten verzonden words, mede had
opgegeven.— De thee werd in de zeventiende Eeuw genoeg_
zaam als een algemeen geneesmiddel geroemd. Dr. CORN ELIS BONTEK OE vond er geene zwarigheid in, otn tweehon_
derd kopjes te drinken , zoo als hij zelf eens gedaan had. De
thee is uit Holland naar Engeland gekomen (eerst in 1666).
Echter werd de thee in fommige Vriefche huisgezinnen om.
itreeks 1740 nog als geneesmiddel gebruikt. (De Ilappe thee,
die onze voorouders dronken , kon daartoe echter bezwaarlijk
dienen.)— Ook de tabak werd door fommigen , waaronder de
reeds gemelde BONTEKOE, als de Koninklijke plant geroemd. Sommigen hielden hem zelfs nuttig tegen de pest.
Anderen beweerden , dat hij hinderlijk was voor de eeuwige
zaligheid. Een Predikanc, die rookte , mogt (in de zeventiende Eeuw) in geen zes weken preken. Eene halve
Eeuw daarna keerde het gevoelen zoo ow, dat HOLBERG
beweerde , dat de Hollanders zonder pijpen en tabak zich
in den Hemel zouden vervelen. Tusfchen 1720 en 1751
vonden er te Gouda zestienduizend menfchen hun beftaan
van het pijpenbranden. — De koffij is vrij wat later dan de
thee hier bekend geworden en in gebruik gekomen. Eerst
de beroemde WITSEN brag de koffijteelt naar Java en Su.
rinaine over , en het fchijnt , dat toen (omftreeks 1690)
ook eerst de koffij bier te lande in zwang Imam. De
koffijhuizen hebben eenen belangrijken invloed op befcha.
ving , letterkunde , en zelfs (mag men er bijvoegen) op that.
kundige gebeurtenisfen. — Over de fuiker is sc BEL TEMA
zeer Mort. Ook dit onderwerp verleende , zoo 't fchijnc, toch
nog wel flof tot onderhoudende aannierkingen. — Uitvoeriger
is hij omtrent den koek , en verlangt eene koekkaart, zoo als
wij eene onderwijs- of verlichtingskaart hebben. (In gene
zou Overijsfel, gelijk in deze Drenthe, zekerlijk eene belang.
rijke plants bekiceden.) S c HELTEMA uit den wensch , dat
onze vaderlandfche koekwinkels toch niet door de Franfche
Confituriers mogen worden verdrongen. — De jenever k warn
eerst laat in algemeen gebruik. Voorheen drank men witted
wijn op alfem , en wel aan de huizen der Apothelters ; de
jenever bleef tot de lagere ftanden bepaald ; „ zelfs," zegt
D UsSEN
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zou in rnijnen Akademietijd een ftudant ,
„ die zorg voor zijnen goeden naam droeg , zich wel ge„ wacht hebben , om openlijk naar een gi g s jenever te vra„ gen.” In 1804, daarentegen , waren 1800 jeneverkroegen
in den Haag en Scheveningen; in 1828 700 te Leyden , en te
Utrecht werden in dat jaar door elkander meer thin vijfenvijftig ankers jenever daags uitgedronken (behalve hetgeen
gefloken is, 't welk mede niet weinig zal zijn). Bij de
vele fijne dranken , die s c H et.TENI A opnoemt , kan men nu
ook de VAN SPEylt 's-liqueur voegen ; want die geeerbiedigde naam dient thans aan de winzucht en de ligtzinnigheid
tot paspoort.
In de tweede Verhandeling gaat de Schrijver tot het middagmaal over. Hij betuigt vooraf, niet aan de vreemde fpijzen te gelooven, die onze voorouders zouden hebben gebruikt, zoo als paauwen , zwanen , reigers , bruinvisfchen.
Maar enkele ontkenning kan tegen ftellige vermeiding in gelijktijdige Schrijvers , die men onder anderen in de bij TEYLER ' S Genootfchap bekroonde Verhandeling van s TRES o,
over de Zeden onzer Voorouderen, bijeenvindt , niet opwegen.
Daar men hier alleen over den kost in burger-huisgezinnen
handelt, wordt er , van de tallooze vleeschfoorten , flechts
over het rand-, kalfs- , fchapen- en varkensvleesch gehandeld.
Vroeger teerden de meeste huisgezinnen 's winters op het
in de kuip gelegde pekelvleesch ; thans , nu men het vleesch
altijd versch bekomen kan , is dat anders. Met het eerfle
flonden gebruiken en vriendenmaien , vooral bij de fiagt , in
verband, die thans afgefchaft zijn. (De Schrijver had er
kunnen bijvoegen, dat v66r eene Eeuw,, blijkens den Hollandfchen Spectator, zelfs aanzienlijke Dames zich niet fchaamden , bij de flagt werkzaam te zijn ; echter , 't is waar , niet
zonder tegenfpraak en neusophalen van meer modienze Juffertjes.) Kalfsvleesch kwam eerst laat in gebruik , en werd,
even als wittebrood, flechts als een voedfel van wekelijkheld en weelde berchoutvd. Over fchapenvieesch wordt bijna
niets gezegd; maar varkensvleesch was finds de oudfte tijden
een hoofdvoedfel der Nederlanders. De zwijnen der Geestelijkheid liepen , onder den naam van St. Tennis varkens, fangs
de ongeplaveide flraten : men begrijpt , hoe er die moeten
uitgezien hebben I De Wormer varkens waren oudtijds beroemd. De varkens waren hier te Nude zelfs te weinig in
getal voor de behoefte , en vandaar de invoer van zoo veel
SCHELTEMA, „
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Westfaalfche ha:men. — Fijue fpijzen , zoo als die thans op
alle eenigzins aanzienlijke tafels verfchijnen zijn daarentegen van zeer laten oorfprong. De Doopsgezinde liefdepreker
toonde, in den
GALENUS ABRAHAMS, te
aanvang der vorige Eeuw, op den kanfel zijne verontwaardiging over de hazen, patrijzen, korhoenders en houtfnippen,
die op de tafels verfchenen , en zeide , dat het nog kort geleden was, dat men in de geheele clad flechts denen pastelbakker vond , en wel in de Nes , die er nog brood bij moest
bakken , om een befiaan te vinden. Met genoegen zien wij,
Oat de Heer s c nELTEmA de barbaarfche liefhebberij van
het vinken , den moord van duizende onnoozele diertjes om
ednen onvoedzamen beet voor lekkerbekken , ten hoogae afkeurt. — Omtrent den visch worden verfcheidene aardige
bijzonderheden opgeteekend , als bet fchietgebed der zalmvisfchers op de Lek, weleer voor iedere vijftig ftuks met afnemen van de muts uitgefproken:
!Fly danken u , Heer I met blade galaten,
Poor uwen zcgen van vijftig zafinen.
Maar wij begrijpen niet, dat er zoo weinig van den haring
en de haringvangst, die oude goudmijn van bet land, welke
natuurlijk vele merkwaardigheden aan eenen man als s CHELTEMA moest opleveren , wordt gezegd. — Ook omtrent de
toefpijzen is hij ongemeen kort, zekerlijk wegens de bekrompenheid des tijds , vergeleken met de ruimte des onderwerps.
Nog tot in 1795 fchafte men in het Staten-Collegie te Leyden,
in plaats van aardappelen, gort , en tegenwoordig nog in het
St. "Intonies Gas thuis te Leeuwarden flokvisch met gruttenbrij.
De Heer SCHELTEMA prijst zeer de Utrechtfche groentewagens met tweantwintig manden. Men zou ligtelijk kunnen denken , dat dit wagens voor paarden waren ; doch wij
vernemen , dat het kruiwagens zijn. De Aardappel is eerst
laat in de Nederlanden gekomen , volgens SCHELTEMA
na of omftreeks 1735. Dit komt overeen met een verhaal ,
't welk de Schrijver van dit artikel in zijne jeugd uit den
mond eener ftokoude , in 718 geborene vrouw heeft gehoord, dat bare moeder,, nog bij hare heugenis , eens aardappelen geproefd had, die toen voor de armfte lieden dienden,
en daarbij met verwondering had uitgeroepen Heden! zijn
dat nu aardappelen? Zij fmaken nog al niet kwaad. In 174.2
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kwamen zij het eerst op de tafel der Weduwe van JAN
WILLEM FRISO. In 1771 is het eerfle Vriefche aardappelfchip naar Amflerdam gevaren. Zij werden lang niet dan
bij visch gegeten. — Wij gaan , hetgeen de kundige Schrijver
verder van de eijeren, de fruit, het toot, de fpecerijen
(vroeger rijkelijker op de tafels dan thans), het avondeten,
bier en win zegt , voorbij , om nog alleen op te teekenen ,
dat het gedwongene drinken in de achttiende Eeuw, die
Eeuw van grooten rijkdom , eene buitenfporige hoogte bereikte , en de ergerlijkfte tooneelen veroorzaakte. Men zie
in de Aanteekeningen bl. 317 , hoe de Officieren der Schutterij te Haarlem in 1760 befchaamd werden door het meerdere vethand van een' bok. — Ten flotte betuigen wij onzen
VARRO voor dit lettergefchenk onzen opregten dank , en
hopen, dat dit toch vooral het laatfle fink dozer belangrijke
verzameling niet zal zijn.

Afrika en deszelfs Bewoners , volgens de nieuwlle Ontdekkingen , enz. Door N. G. VAN KAMPEN. Met Platen. Me
en IlIde of laatlie Deel. Te Haarlem, 4" de Erven F. Bohn.
1829. In gr. 8vo. Te zamen 812 bl. f 8 - 80.
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het eerfte deel dozes werks hebben wij verflag van de
aanleiding , den aard en de inrigting, den gelukkigen aanvang
en goeden grond tot verwacht i ng voor het vervolg gegeven.
En het ilrekt al aanflonds tot lof en aanprijzing, dat de
Schrijver zijn woord honk met de volvoering zijner taak in
drie deelen, van welke de twee laatflen te zamen geene
honderd bladzijden meer dan het eerfte bedragen , en het
derde (zoo doze lof niet inzonderheid den uitgever toekomt)
meer uidlaande platen bevat , dan de twee anderen wederom
vereenigd. Ook de verdeeling der flof loopt maar weinig
buicen de eerfle opgaaf des Auteurs , en derzeiver bewerking
verdient geene mindere goedkeuring. Trouwens , het belang
en de verfcheidenheid der zaken klimt langs zoo meer. En
de bekende geleerdheid en fchranderheid des Schrijvers vinden
onder anderen in de behandeling van bet aloude Egypte ,
federt late ontdekkingen dubbel belangrijk geworden , en door
HEEREN (wiens denkbeeiden echter gewogen , zoo niet befireden worden) nog onlangs ten voorwerp van diepgaand
onderzoek gemaakt, het fchoonfle oefenperk.
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Zekerlijk heeft het zijne zwarigheid , in de plaatsbefchrijving altijd zoo belder te blijven, dat de aandacht des lezers
noch verward, noch, ten gevolge daarvan, vermoeid geraakt; en, zoo wij eene aanmerking op de uitgaaf wilden
maken , zij zou den wensch bevatten , dat de, achter het
tweede deel geplaatfte, kaarc van Afrika wat uitvoeriger ware.
Niet iederen toch heeft betere, van nieuwe dagteekening,
bij de hand , en bovendien bezitten deze natuurlijk dezelfde
gefchiktheid niet, om ten wegwijzer bij dit werk te dienen.
Hoe welkom ons ()oft de fchoone platen , van meest uiterst
belangrijke voorwerpen , zijn , wij hadden met genoegen een
deel der kosten, hiertoe befteed , daar zien aangewend.
Maar, dan zag het boek er niet zoo behagelijk uit, en de
vrouw of dochter eens beltuurders van het ieesgezelfchap
had ligt een ander werk gekozen !
Het fide deel begint met Opper-Guinea , gaat vervolgens
de kust fangs , aapt op de Kaapverdifche eilanden over ,
treedt dan het land dieper in , naar den Niger, Tombuctoe,
Bornou en de woestijn Zara met derzelver Oazen , komt
terug op de Kanarifehe eilanden , bezoekt nu Barbarije , en
eindigt met Algiers. Het Hide deel volgt de Barbarijfche
kust, beginnende met Tunis, gaat van daar naar Cyrene,
Egypte (Opper- , Middel- en Neder-) , dan naar Nubie , en
eindelijk Abysfinie, waarachter men op een nog onbekend
gedeelte
Zoo de befchrijving der plaatfen zelve , in de eentoonige
woestijn waar de menfchen Beene gefchiedenis bezitten en
in hunne armoede weinig verfcheidenheid kunnen opleveren
ook al eens vervelend mogt dreigen te worden , dan weer
de Schrijver dit meestal , door het verhaal der lotgevallen
van de ontdekkers en anderen , te verhoeden. En zijne eigene uitgebreide kennis der historie en aardrijkskunde levert
elders overwegingen op, Welke den gewonen beoefenaar der
gefchiedenis niet zelden treffend zullen voorkomen.
Doch, bepalen wij ons liefst bij eenige aanhalingen, ge.
dachtig aan het woord des ouden wijze : Spreek , opdat ik
kenne!"
De Mandingo's hebben , behalve de i,vetgeleerden, nog
vier hooge kasten , de redenaars , de dichters , de Mammakers en de frneden; alsdan komen de vrije lieden, en eindelijk
de flaven."
„ Aan de oostzijde van bet meer Tfad bewonen de La
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Sala Choua's eilanden , die hun bekend en toegankelijk zijn.
Niet verre van daar wonen de Dogganahs , aartsvaderiijke ,
welvarende en vreedzame herdersvolken , rijk aan runderen
en kameelen , eenvoudig in hunne zeden , en van welke eene
vrouw den Majoor DENHAM te gemoet voerde , hoe het toch
mogelijk was , dat hij drie jaren van huis kon zijn , zonder
heimwee ? „ Als ik ," zeide het opperhoofd TAH , de
vrouw en kinderen van mijn hart in acht dagen niet zie ,
dan fort ik tranen , in plaats van te flapen." Dezelfde
TAHR vroeg met veel belangflelling aan DENHAM , of de
Engelfchen Joden waren ?" — „ Neen , Christenen ," was
het antwoord. Dat is goed; de Joden deugen niet."
(Zoo is de afkeer tegen dit y olk dan tot in het hart van
Afrika doorgedrongen.) „ Van de Christenen ," vervolgde
hij ,
heb ik wel in de boeken gelezen : zij zijn beter dan
de Joden."
, De gastvrijheid is bier te huis een jong meisje bragt
den reiziger melk; tnaar die guiheid was niet zonder eenige
coquetterie en eigenbaat. Zij had een kleedje van blaauw
katoen rondom hare middel geflagen , en een ander als een
fluijer onachtzaam om haar hoofd geworpen , zoodat haar
hats en boezem onbedekt bleef. „ Uwe vriendin brengt u
melk ," zeide zij : „ gij hebt haar gister iets fchoons gege-.
yen , en zij is het niet vergeten. 0, hoe ziek zijn mijne
oogen, om te ontdekken , wat gij daar in dat houten huis
(een koffer) hebt Wij zijn niet meer bang voor u; onze
oogen, die zich van u afwendden , kunnen thans de uwe
ontmoeten. Men zeide ons, dat gij Hecht, zeer flecht waart ,
maar wij weten het tegendeel. Het is flechts jammer , dat
gij zoo blank zijt I"
/I Inderdaad zou het merkwaardigfie hij dit y olk (de bewoners der woestijn Zara), indien het zich bevestigt , de
hooge ouderdom zijn , welken bet bereikt , volgens RILEY.
Sint HAMET verhaalde hem , dat een fokoud man in de
woestijn , wiens haar en baard geheel was ungevallen , terwijl vel en vleesch als dat eener tnumie verdroogd waren,
wel acht zillen of Arabifche eeuwen (elk van veertig maan.
jaren) oud was, dus omtrent driehonderd jaren. Velen, ging
hij voort , werden tweehonderd jaren (vijf zillen) oud. Op
de aanmerking van RILEY, (int zulks bezwaarlij k te gelooyen was, metkte 51D I HAMET aan , dat het matige voedfel en vooral de kameelmelk aan de Arabieren der woestijn
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dit lange leven bezorgde , terwijl eene verplaatfing naar elders hun leven tot op de 11,-.°1ft zou verkorten."
„ Wie zou bij zulke zeden , in zulk een klimaat , en bij
zulk eene leefwijze, fcholen verwachten? En toch deze
Arabieren bezitten die. Elk hunner leert lezen en fchrijven;
in Europa zijn wij nog zoo ver niet."
„ In dezelfde rigting als de Nijl van Egypte loopt eene
rij kalkachtige heuvels ; aan derzeiver westelijk elude breldc
zich de groote Libyfche Nsoestijn uit , of liever eene vlakte
tusfchen de eerfie en eene meer westelijke heuvelrij. Hier
nu borrelen verfcheidene waterbronnen uit het zand op, en
vormen in 't rond eenen .vruchtbaren kring om zich heen."
Dit berigt trof ons wegens hetgeen men over de boorputten
zegt, die flechts diar met goede verwachting zouden aan te
wenden zijn, waar men hopen kan op eenen krijtgrond te
zullen iluiten, en waar het water , van naburige hoogten
op dezen ondoordringbaren vloer afgeflroomd , fomtijds , bij
de opening, met onwee'rffaanbaar ge weld zou opborrelen.
„ Huune zeden zijn ten uiterfle bedorven. ,Gierigheid, althans inhaligheid, haat tegen vreemdelingen, godsdienflige
dweeperij en wreedheid kenfchetfen de Marokkaanfche Mooren. De wreedheid hunner doodftraffen is verfchrikkelijk.
Doch men heeft in ditzelfde land voorbeelden van eene
deugd, die zelfs Christenen befchaamt. RILEY vond op zijne
reis tusfchen Magadore en Tanger een' zoogenaamden Moorfchen heilige, die ook bij ons dezen naam zou mogen dragen.
Hij gaf geheel om niet onderwijs in den koran en het lezen
van denzelven aan 300 leerlingen, en alle deze kinderen onderhield hij daarbij , en deed voor hen door zijne vrouw en
dochters de fpijzen bereiden. Daarenboven ging zijne grenzenlooze herbergzaamheid zoo \T erre dat hij alle reizigers ,
van welk eene geloofsbelijdenis ook , onderhield. Op het
hooren der lotgevallen van RILEY zeide hij, dat hij een
vriend der Christenen en van menfchen van allerlei geloofs.
belijdenis was , daar alien kinderen van denzelfden hemelfchen Vader waren , en dus alien elkander als broeders woesten behandelen." Hij vermaande den reiziger tot dankbaarheid aan de Voorzienigheid voor de genotene bewaring, en
betuigde, dat hij zelf zijne finarten (hij was aan beide bee_
nen lam) ook tnet geduld en onderwerping aan God droeg."
Uic het derde deel, fchuon waarlijk niet minder rijk in
treffende bijzonderheden, halen wij, als een lIaal van veel
dergelijks, flechts dit weinige aan :
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„ Wij fleken thans van Gourna den Niji over , om in het
oostelijke gedeelce van Thebe niet mindere reuzengebouwen
te bewonderen. — Eersc trefc ons het paleis , genoemd naar
het noordelijke dorp Karnak , op eene door de kunst opgeworpene hoogte van dnderhalf uur in den omtrek. Hier
flapelen zich wonderen op wonderen , door menfchenhanden
gewrocht. De ingang wordc gevormd door eene geheele rij
kolosfale pylonen of poorten met hoogere zijvleugels, om
welke zich reusachtige flandbeelden in zittende of flaande
houding bevinden. Dit plein geleidt tot eene zaal, die misfchien het verbazendfte gewrocht der Oud-Egyptifche bouw.
kunde is. De hoofdkerk van Parijs , zeggen ooggetuigen,
zou daarin kunnen ftaan. Het dak rust op 134 kolommen ,
waarvan de groottle tusfehen bo en 70 voet hoog zijn en
to voet middellijns , dus 31 in den omtrek hebben, doch
de kapiteelen hebben 63 voet in den omtrek, zoodat honderd
menfchen op eene zulke kolom kunnen ftaan. Alles is van
boven tot onder voi beeldwerk. Onder de vertrekkcn , die
geheel van graniet zijn , was er een , waarin de Franfche
Geleerden met verbazing bij zonneOpgang dat geluid verna.
men, hetwelk de Ouden aan het flandbeeld van Memnon
toefchrijven. De boutvflof is allerprachtigst rozerood en
zwart graniet."
De platen, dit laatfte deel verfierende , flellen veelal zulke
en andere grootfche gedenkflukken der oudheid voor ; onder
welke die , aan het hoofd des boekdeels geplaatst , en het
binnenfle des tempels van Apollinopolis te Edfou voorflellende , vooral fchoon is.

Polzij van A. VAN DER HOOP, JUN. Te 's Gravenhage ,
bij J. Immerzeel , Jun. 1830. In gr. Silo. X en 184 Bl.
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erfcheidenheid behaagt. Sommigen zijn meer ingenomen
V
anderen met die van n t Lmet de dichtfchool van
FE ITH,

DERDUK, anderen weder met die van TOLLENS. Maar bet
is in de Dicht- als in de Schilderkunst. De ware fchoonheid
is niet gebonden aan ftijl of manier: zij leeft en ademt in alle
vormen. Kracht en verhevenheid, vuur en geestdrift, rijkdom en gloed kenmerken veelal de fchool van BILDERDIJK,
en in deze fchool is de fleet VAN DER HOOP door de
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Zanggodinnen zelve gekweekt. Schoon hij , volgens zijn
eigen zeggen , eene geletcerde opvoeding heeft moeten ontberen , heefc hij door eigene oefening zich blijkbaar die kennis verkregen , welke voor een' Dichter, als zoodanig , inzondeiheid van belang is. Immers ook in de oude talen is
hij gansch geen vreemdeling ; en zulk eenen omvang van ge.
leerdheid als BILDERDU K ie bezitten , is wel zeker gelukkig en wenfchelijk , maar noodig is het niet. Hetgeen v A N
DER HOOP in de dichtfchool , waartoe hij behoort , weder
bijzonder kenfchetst, is , dat hij blijkbaar de Romantifche
PoEzij , meer dan de Clasfifche , beoefent. Zijnen bundel
draagt hij , in een welluidend lied , aan zijnen Vriend v AN
LENNEP op , en verdeelt zijne gedichten voorts in drie rubrieken : I. Proeven van Noordfche PoEzij , tot bl. 62; II.
Lierzangen en Romances, tot bl. 112; en III. Fertaalde Gedichten , tot aan het einde.
Tot de eerfte rubriek behooren het Romantisch Heiden.
dicht Duthona, in twee Zangen, met voorafgaande Inleiding,
en de Heldenzang Darga op Albotha.
In de Inleiding van Duthona, bl. 4. reg. 13, hindert het,
dat keur , anders mannelijk volgens BILDERDUK, wiens
fchrijfwijze de Dichter volgt , of wel vrouwelijk volgens
WEILAND, bier onzijdig gemaakt is.
Hij , door 't keur (lees liever 't puik) van Morvens helden
als den grootften held befchreid , enz.
't Is Lanoos geest , die 't lot van 't Noorden weegt en wikt ,
Die Dargoos heldenrij de zegepraal befchikt;
Maar nu ten voorboO ftrekt van rampen en gevaren ,
In 't nachtlijk uur beftemd aan Morvens oorlogsfcharen ;
Tot toetfing van hun moed , voor hen de lauwer kroont,
En 't juichend Bardenmaal hun moeite en fmart beloont.
Die twee laatfte regels zijn duister, en daarom zinledig:
waarom niet aldus ?
Ter toetfing van bun moed hen met dat vlarnmend zwaard
Bedreigt , en met dien blik , waaruit verfchrikking flaart.
hetwelk dan terugfiaat op het even voorafgaande :
Wat forfche reus verfchijnt op gindfche heuvelkruin ?
Een pijnboom is zijn knods ; een flormhoed kroont zijn flapen
En dekt het bleek gelaat , dat , vreeslijk en wanichapen ,
Aa
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Een tweetal ftarren toont, waaruit verfckrikking /hart;
Een nevel is zijn fchild, een roode viam zjjn zwaard.
Gelukkig is de vinding van den Dichter, om de ingevlochtene liederen in Lyrifche versmaten te itellen, en de doorloopende Alexandrijnen alleen voor het gefchiedverhaal te
bewaren.
Gelijk de dichttrant van OSSIAAN in al de Caledonifche
verhalen en liederen goed gevolgd is, zoo is in den tweeden
Zang de Noordfche wapenkreet geheel in den geest der ScandinaviErs. Er is veel partij getrokken van het bekende lied
van Koning REGNER LODBROG: Hiuggum vier ma hiorve , enz. Jammer is het dat de Dichter dien wapenkreet door Barden, in plaats van door Scalden, laat opzingen. In de Uslandfche Romance Helga, bl. 92 en very.,
heeft hij te regt alleen van Scalden , en niet van Barden,
het woord. De lezer gelieve dus in den tweeden Zang van
Duthona , bl. 3o, in plaats van Barden en Bardenrei, altijd
te Iezen Scalden en Scaldenrei , b. v.
--- -- Met kranfen in de hairen
Verfchijnt de Scaleienrei , op Dorlaas weak gereed,
En zingt met doffe Item de Noordfche wapenkreet :
Laat ons met de zwaarden firijden
En de zware pijnboomknods!
't Wachtvuur vlamm' van alle zijden
Over heuvelklif en rots.
Vreemde krijgers, vreest ons &al!
Odin fchenkt ons zegepraal, enz.
BI. 34, echter, words de zegepraal van DA R G O weder
te regt door Barden bezongen: want dezen waren de Zieners
bij de Germanen, Caledoniers enz., gelijk de Druiden bij de
Gallidrs en Britten, en de Scalden bij de ScandinaviErs.
In Dargo op Albotha, bl. 56, !tau, reg. 4:
Want Cluthaas legerhoofd, de fiere Morar viel.
Lees:
Want Cluthaas legerhoofd, de moedige Armor, viel.
En aldus ook bl. 58:
Wiji 't krijgsvolk Morars (lees Armor's) terp met frisfche zo(den dekte.
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Tot de tweede rubriek behooren: Hercules, Lierzang; Oswald en Pahnire, Romance ; Helga, 1Jslandfche Romance ;
Het Lied van den Arable,- in de woestijn, Oostersch Gedicht;
Zomerochtendgewaarwordingen; Het fchoone Grlehiclie Meisjen;
Aan Z. M. den Koning van Beijeren , en Dc Yerloofde van
den Schildknaap, Romance.
De lierzang Hercules is flout, en zoo gelukkig toegepast,
als met het bepaalde doel kon gefchieden: en toch behaagt
ons Hercules minder, als beeld van den waren Dichter; ook
is de toon te krijgszuchtig voor een' waarin geen
droppel bloed vergoten wordt. Het is ook onwaar, dat de
wanfmaak zou worden vernietigd, indien alle Dichters B I LDERDv K zochten na te volgen , want niet alien hebben
even flerke vleugelen. Wil er nu iemand te hoog vliegen,
dan plofc hij wel eens als Icarus neder. „ Ja maar," zegt
v AN DER H OOP, dan was hij ook geen echt Dichter."
Dit ancwoord is verkeerd: een fchilder van fruitftukken is
zoo wel een fchilder, als een Raphael of Correggio; en berer is het, een goed fruiciluk, dan eene mislukte Madonna,
of zoo iets uit den verhevenen ftijl, te leveren. D A C o s TA
wilde altijd verheven zijn, en hij was het ook dikwijls;
maar niet zelden vindt men bij hem hoogvliegenden onzin,
alleen omdat hij altijd BILDERDIJR de Tweede wilde zijn.
Hoe vervelend zijn , uit eene andere dichtfchool, de meeste
navoigingen der huifelijke poezij van T OLLENs! Wij zeg.
gen dit om onparrijdig te blijven. Neen! ieder dichte, wan.
neer zijne Maze hem bezielt, en ieder lied welle op nit het
hart! Dan is alles goed, in welken fliji , in welke manier:
er beflaat dan wel toevallige overeenkomst met dezen of genen Hoofddichter , maar nergens gezochte navolging , die de
pest is voor de ware, de natuurlijke en vrije poezij. Ver.
talingen zijn heel war anders; dan poogt men in zijne moedertaal te zingen , gelijk de Dichter van het oorfpronkelijke
indien hij denkbeeld en gevoel in Nederduitfche verzen hadde
uitgeflort dat zoude gedaan hebben.
Oswald en Palmire is eene fraaije Romance in twee Zangen. Oswald was als Kruisridder uitgetogen , maar werd bij
Askalon gevangen genomen , en als flaaf naar het Hof des
Soudaans of Sultans gevoerd, die hem tot tuinier aanitelde.
Des Sultans eenige dochter Palmire werd verliefd op Graaf
Oswald. Deze vergat eindelijk zijne in Europa achtergelatene gemalin Emma in de amen der bevallige Palmire. Palt1 a '2
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mire weld gezind het Christendom aan te nemen , en ontvlood met Oswald naar Europa. De gelieven bereiken Oswald's kasteel. Emma bemerkt weldra de betrekking van
Palmire op Oswald; maar Palmire neemt den fluijer aan;
Oswald verzoent zich met Emma; de laatffe worth de vriendin van Palmire, weike , met het gebed voor het geluk van
Oswald en Emma op de lippen, eindelijk van droefheid den
geest geeft.
Helga, 1.Islandfche Romance, is zoo uitmuntend in den
trant der Noordfche, als het Lied van den Arabier in de
woestijn in dien der Oosterfche poOzij. Ook de Zomeroch.
tendgewaarwordingen, Het fchoone Griekfche Meisjen, en Aan Z.
M. den Koning van Besyeren , zijn welgeflaagde flukjes. De
Verloofde van den Schildknaap , Romance, befluit de tweede
rubriek. De kennis van Leenregt en Wapenktmde , de voorfle l ling der begrippen van den tijd, dit geeft de noodige Middeleeuwfche kleur aan het fink. Vergeefs zocht de
verloofde haren minnaar onder de terugkeerende en zegepralende heirfchaar van Graaf FL O RI S. Hij was niet meer,
en in zwijm zeeg zij neder. Dit flukje is dus eene Ro.
mance in den ruimeren zin van het woord. Eene daad des
fchildknaaps, of wel van zijne verloofde, words er niet in
bezongen. Het zou beter zijn geweest , indien een terugkeerend Ridder haar eene heldendaad des fchildknaaps verhaald had, ten gevolge waarvan hij op het bed van eer gefneuveld was, of zoo iets dergelijks. Hoe fraai, hoe natuurlijk en roerend de voorftelling is, wij vernemen niets,
dan dat de verloofde (fond te kilken , dat zij haren minnaar
niet zag, en dat zij in 't eind bezwijmend nederzonk. De
vinding is dus gansch niet rijk. Oswald en Palmire , ja zelfs
ook Helga zijn veel belangrijker van inhoud. De ;'erloofde
is dus wel een lief ftukje , maar verdient naauwelijks den
naam van Romance, en is een van de minfle in die foort.
Wat nu de vertalingen aangaat , deze maken de derde rubriek uit, en zijn: Het Slaapfalet der Burchtvrouw, Roman.
tisch Tafereel, naar AMARLE TASTU; Hij (d. NAPO.
LEON), naar VICTOR HUGO; De Dochter van Rigas,
naar SAINTINE; De Odalisk, naar RESSAGUIER; De
Punschavond, naar denzelfden; De Harp van Glorvina, Fantazij , naar denzelfden; De (mart van den Basra, naar V I cT o R u u G o; Het Griekrche Kind , naar denzelfden; Aan
Griekenland, na den val van Ipfara, naar L ODEMTIJR, Ko-
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ring ran Beijeren ; Ode aan de Zee, naar Lord BY R O N;
Het Rozendal, naar M o OR E; De Sneeuwkoning, Haar denzeifden ; Israels Zegezang, na het verdrinken van Pharaoos
heir, naar denzelfden; en De Mensch, Lord BYRON toege
zongen , naar LA MARTINE.
Alle deze navolgingen hebben hare verdienilen. Gegrond
is echter de aanmerking in het Letterlievend Maandfchrifi,
dat De Mensch, naar LA MART INE, op déne plaats veel
verloren heeft, namelijk bi. 172, vs. 17 en 18, in welke
twee regels vier andere van LA MARTINE, tot wezenlijke
fchade van den zin en de kracht der uitdrukking, zijn ingekort. Bl. 173 (hat ten onregte, vs. 14, 't Zij ONVOLMAAK.•
BAAR , of beroofd van vroeger waarde ; dit moet zijn: 't Zij
onvolmaakt nog, of beroofd van vroeger waarde (imparfait

ou ddchu).
In IsraNs Zegezang hindert ons het als twee lettergrepen
onleesbare Erfvolk. hulp, kori, berg, erf, yolk,
toorn, en dergelijke woorden of lettergrepen, zijn eigenlijk
ce tang voor wine en te kort voor twee lettergrepen. Best
telt men die doorgaans voor dene greep in Jambifche en
Trochaifche, voor twee grepen in alle foort van Trippelverzen. Doch wanneer twee dergelijke grepen naasc elkander
Nan, vordert de welluidendheid gebiedend, dat eene van
beide in tweeen worde gefcheiden, b. v. om ons tot dat
eigen erfvolk of bijna errefvollek te bepalen: Het errefiolk
1/4-■

‘..."

■-•

fnelt aan op 't hooren van die maar; en : Het erfvollek juicht
nu van noeyen bevryd.
11 vu I
Klinkt nu bazuMen! — Isrel wees blij!
— 11
Jehovah verwon — en zijn erfvolk is vrij.
Zoo flaat er; waarom Met Bever nog:
Klinkt nu bazuinen! — Isrel wees blij!
Jehovah verwon — en zijn bondvolk is vrij.
De lk in volk wordt altijd verzacht door den volgenden
klinker, en het lastige erf is, met behoud van den zin, in
—
bond veranderd. De uicfpraak is: en zijn bond.vol. kts vrij
Alzoo beftaat er geene hardheid.
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In het reeds aangehaalde Maandfchrift , dat anders den
Heere VAN DER HODP uitbundigen lof toezwaait-, worden
hem eenige gebreken aangewezen , door dat hij het fans al
te mooi wilde maken , en alzoo die duidelijkheid en eenvoudigheid wel eens vergat , welke van echte poezij, ook in
den verhevenen flijI , onaffcheidbaar is. In weerwil echter
van de vlakjes, welke de poezij van VAN DER HOOP nog
ontfieren , verheugt zicli Recenfent over de uitgaaf van den
aangekondigden bundel, en zou gaarne jets tot sanbeveling
uitfchrijven , indien niet tijds- en plaatsbellek zults verhinderden , en deze taak in een ander Tijdfchrift niet reeds zoo
ruimfchoots vervuld ware, dat de moeite geheel overtollig
zou wezen.

Redevoering over tie Vaderlandsliefde , voorgedragen in de
Maatfchappij: Tot Nut van 't illgemeen, den 4. Jan. 1831 ,
door C. E N K I. a AR. (Ten voordeele van het Vaderland.)
Te Nijmegen , bij de Wed. J. C. Vieweg en Zoom 1831.
In gr. 8vo. 24 Bl. f: - 4o.

D

eze voorlezing of redevoering werd buiten twijfel met
yea genoegen aangehoord. Het onderwerp is vooral in dezen tijd belangrijk. Wij beamen ten voile, wat de Heer
e Ne LAAR in het Dep. Nijmegen heeft gefproken, en verblijden ons met hem over zoo vele blijken van welbegrepene
Vaderlandsliefde. Volharde toch ieder in deze loffelijke gezindheid, en make de Regering een ver/landig en betamelijk
gebruik van zoo gunflige flemming der gernoederen!

Nemifis. Verhalen ontleend tilt de Gefehiedenis van geheime
Misdadigers. Te Groningen , hij W. van Boekeren. 1830.
110 gr. 8vo. 411 Bl. f 3 - 6o.
€nder dezen titel ontvangt men hier vier zeer uitgewerkte
Verhalen, meest alle betrekking hebbende tot lang verholen
geblevene misdaden. De opfchriften zijn: I. De Jaarmarkt
te Leerdam. II. De Heidin. III. De ontmoeting op het
Eiland Marken. IV. Frederik L., of treffend voorbeeld van
de uitwerkfelen van den gewetensangst bij eenen Misdadiger.
Zij fchtnen , naar hetgeen de Voorrede daaromtrent meldt,
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op waarheid gegrond te zijn. Van her eerfte, derde en
vierde duidt de Schrijver eenigennate de bronnen aan, uit
weike hij geput heeft. Sommige dezer opgaven zijn echter
zeer onbepaald. Zoo words omtrent het laatfle Verhaal gezegd, „ dat het nagenoeg woordelijk overgenomen is uit een
„ dagboek , gelchreven op eerie voetreis door het westelijk
„ en zuidelijk gedeelte van ons Vaderland." Daar nu deze
Verhalen zonder den naam des Schrijvers in het licht verfchijnen, geeft zoodanige algemeene opgave eigenlijk geenen
waarborg voor de waarheid. Wij vonden echter na de le.
zing geene reden , om de opgaven des Schrijvers in twijfel
te trekken. Aileen de Heidin komt ons voor , zoo al geen
geheel verdicht, dan toch een zeer opgefierd Verhaal te
zijn, gelijk de Schrijver zelf dit dan ook in de Voorrede
niet geheel ontkent.
Wat de waarde dezer Verhalen betreft, zij mogen, naar
ons oordeel, alle welgefchreven en fraai uitgewerkt genoemd
worden. Alle zijn in eerie zeer zuivere taal en een' vloeijen.
den ftijl vervat en behagelijk ingekleed. Het eerfte en derde
voldeden ons het meest ; het vierde herinnert te veel aan het
derde , en komt bijna op hetzelfde neder. De Heidin is het
wijdloopigfte, beflaande bijna de helft van het boek. Hoe
fraai ook ingekleed, is het misfchien war te veel uitgewerkt.
Wie daarin de geheime Misdadiger zijn moet, verklaren wij
nier re befeffen. Eigenlijk is dit een gewone Roman , welken men eerder zoeken zoude in eene verzameling van Verhalen , die ronduit ais verdicht werden opgegeven, dan in
een werk als her onderhavige , 't welk dan toch , blijkens
den titel , den fchijn van waarheid hebben wil.
Hoe dit zij , de geheel zedelijke ftrekking van dit boek
en de uirmuntende waarin hetzeive vervat is, waken
het regt gefchikt tot eene nuttige en onderhoudende lectuur;
waarom wij aan dit oorfpronkelijk Nederlandsch werk het
welverdiend gunitig onthaal toewenfchen.

De Dweeper. Een Tafereel naar het leven , door Dr. GEORGE
D O RING. Uit het Hoogduitsch. Te Ainflerdasn , bij C. L.
Schleijer. 183o. In gr. 8vo. 295 Bi. f 3 -55.

W

elt ook nit dezelfde bron zoet en bitter water? vroegen wij onszelven meermalen, onder het lezen van dezen
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roman. Of is GEORG DURING, de Schrijver der 11lumk
van Rotterdam , eene der jammerlijkfle prullen , met welker
overzetting in ooze Taal een Vertaler zich ooit bezondigd
heeft dan niet dezelfde als Dr. GEORGE D 6 RING, de
Autheur van het werk , dat wij thans aankondigen ? Wij
weten het niet; maar, indien het zoo is, is het een nieuw
blijk , dac vele buitenlandfche Schrijvers , die anders blijken
geven , dat zij niet ontbloot zijn van bekwaamheid , met
blindheid geflagen worden , of moedwillig . een hansworflen.
pak aantrekken, zoodra zij Nederland en deszelfs bewoners
voorflellen zullen. Hoe het daarmede ook gelegen zij, de.
zen roman aarzelen wij niet te rangfchikken order de goede, aangename en nuttige werken van dezen aard. Wij willen kortelijk den inhoud van het verhaal mededeelen.
De Baron VON AMMER laat zich , op een ongegrond vermoeden , aangehitst door trotfche en baatzuchtigd bloedverwanten, fcheiden van zijne onfchuldige echtgenoote, en weigert zelfs haren zoon als den zijnen te erkennen. Zijne
tweede echtgenoote fchenkt hem ook eenen zoon. Kort vddr
zijnen dood verneemt hij de onfchuld van zijne toen reeds
geftorvene eerfte echtgenoote. Daar hij aan haarzelve het
door haar geleden onregt niet meer kan vergoeden, wil hij
dit doen aan zijnen en haren zoon , en bepaalt , dat, na
zijn overlijden, beide breeders, veer een gelijk aandeel, zijne
erfgenamen zullen zijn. De bloedverwanten der tweede vrouw
weten echter deze uiterfle wilsbefchikking te verdonkeren,
en de oudere zoon wordt verjaagd, en onbarmhartig zonder
hulp in de wijde wereld geftooten. Bij alle de flinkfche ftreken, W elke de moederlijke bloedverwanten aanwenden , om,
bij den vroegen dood des vaders , den jongeren zoon alleen
in het bezic re flellen van het rijke vaderlijke erfgoed, verwaarloozen zij diens opvoeding. De jongeling valt daardoor
in de handen van eenen verfoeijelijken huichelaar,, die, als
paedagoog , zijnen leerling tot eenen dweeper maakt van de
erglie foort , die , geheel nutteloos voor de zamenleving,
eene walg heeft van alle wereldfche zaken en bezigheden.
De booswicht weet ten laatfle den jongen Baron geheel te
verwijderen van zijne geboorteplaats , beweegt hem, om te
zijnen voordeele van zijne goederen afftand te doen , en zich
aan het gewoel der zondige wereld te onttrekken in eene
afgelegene fireek , waar het verkeer met buitenfporige geestdrijvers , gepaard met het aanfchouwen van wilde en fombere
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natuurtooneelen, het hoofd en hart van den bedrogen jonge.
ling hoe langer hoe meer verbijsteren, en waar hij, door
overfpanning der hoog opgewondene hartstogten tot halsbrekende ondernemingen verleid, op eene jammerlijke wijze
het leven komt. Intusfchen had de onbarmhartig verflooten
oudere zoon eenen vaderlijken vriend gevonden, door wien
hem eerie zorgvuldige opvoeding was ten deel gevallen. Ein.
delijk geraakt hij zelfs in het bezit van zijus vaders uiterfle
wilsbefchikking, doet zijn wetcig refit gelden, wends te vergeefs alle mogelijke pogingen aan, om zijnen broeder te
redden, geraakt daardoor in dreigend levensgevaar, hetwelk
hij evenwel nog ontkomt, en aan het einde rijk en gelukkig worth.
Wanneer wij bij deze opgave der hoofdzaken nog voegen, dat
derzelver verhaal opgetooid en afgewisfeld wordt door dat
van belangwekkende avonturen en &for bevallig gefchilderde
karakters en natuurtooneelen, dan zullen wij genoeg gezegd
hebben tot verzekering, dat de lezing van dit bock aange.
naam onderhoud verfchaft. - Maar wij oordeelen de lezing
ook nuttig, vooral omdat de dweeperij bier tot waarfchuwing
regc levendig wordt voorgefleld; en dat wel de dweeperij
geheel op zichzelve, afgezonderd van die kenmerkende leerBakken van bijzondere godsdienflige gezindheden , welke ,
offchoon zI) fours door dweepers misbruikt worden , door
vele verflandige leden van die gezindheden nog op hoogen
prijs gefleld worden. Zoo worth het kwaad zelf aangetast ,
zonder dat ieraand in zijne godsdienflige overcuiging wordt
gekwetst.

De Graven van Horst, cene (een) oorfpronkelijke Nederlandfehe Roman. Door F. HERDIC. II Deelen. Te Leeuwarden, bij J. W. Brouwer. 183D. In gr. 8vo. Te zamen 690
Bl. f 6- 85.

W

ij kunnen dit werk , dat , blijkens het voorberigt, eerie
eerfte proeve is van eene vrouwehand , den liefhebberen
van zoodanige Iektuur in het algerneen aanprijzen. De
Schrijfiter, die zegt, dat eene (een) zamenleop van trenrige
lotgevallen Naar den aouten flap deed wagers , om als Romanfcbrijffler op te treden, weer onderhoudeud te verhalen en
verfchillende karakters te fchetfen , die alle , het zij dan
meerdere of mindere, belangflelling wekken. De beide
hoofdperfonen zijn twee broeders , KAREL en I. o D Ewu ,
Graven VAN ri O R ST. Deze jongelingen hadden niet de
beste opvoeding ontvangen. De moeder, blind voor de gebreken barer kinderen, willigde met dwaze toegevendheid
al hunne grillen en eigenzinnigheden in; terwijl de varier,
een driftig en onverflandig man, door gevoelige ligchamelijite
beflraffing weder wilde goedmaken, wat de moederlijke zwakheid had bedorven. Zoodanige behandeling was niet gefehikt, om de kinderen naar hart en verfland behoorlijk te

17°
vormcn. K ARE L, de oucifIc zoon , bad een' zeer goeden
aanleg , maar was door moeder vertroeteld, en dien ten
gevolge in zijne kindschheid ineestal ongefleld. Hij werd dos
traag, vreesachtig en fchuw; doch, daar hij niet misdeeld
was van fchranderheid en overleg , zocht hij met zekere
flimheid elke infpanning van ligchnam en geest te vermijden.
L ODEIVIJIC, daarentegen , oquintig, driftig van Gard, vol
moed en werkzaam , achtte geene zwarigheden te grow., had
een edel hart, maar handelde dikwerf onbezonnen. Van
hoogmoed waren beiden niet misdeeld. De een beminde het
geld hartstogtelijk, de ander had eenen afkeer van bekrompene hebzucht. De Baron VAN Z ELLEN, voile broeder
van de Gravin VAN HORST, een ongehuwd en achting.
waardig man leefde geenszins in goede verflandhoucling met
zijne naaste 'familie; zoodat de neven reeds voiwasfen wa..
ren , zonder ooit den oom , van wien zij eenmaal zouden
kunnen erven, gezien te hebben. Mama en papa fpraken
echter diltwijls van oom ALEXANDER, maar verfchilden
in hun oordeel over hem. Merin was men het eens , dat
de jonge Graven eindelijk toch kennis met oom moesten
maken. Mama noemde hem (1)1. 5) eene oude zonderlinge
(een' ouden zondcrling), die zich nook aan wellevendheid,
noch acne het gevoelen der befchaafde wereld floorde — ieder ,
dien hij ontmoette , onbewimpeld de waarheid durfde zeggen,
daarbij leefde, als een burgerman, en weinig aan adelijk
(adellijk) flamboek, of hooge geboorte dacht , enz. Ondanks
die gebreken des Barons, prentte mania hare kinderen in,
op ooms vriendfchap prijs te flellen, en zich naar zijne Inimen te fchikken. Papa noemde des broeders mildciadigheid
verkwisting , en vreesde, dat er voor zijne lieve zoontjes,
als oom eens kwam te flerven , niet veel zoo overblijven.
Hij moedigde hen dos ook aan, bin zich in de gunst van
obm in te dringen, en diens edelmoedigheid te hunnen voordeele op te wekken. De beide jonkers gaan dan op reis
naar Zellenflein, en vinden in oom ALXANDER een' geheel ander' man, dan zij zich voorgefleld hadden. In plaatfe
van tegen den herfst naar de ouderlijke woning terug te
keeren, blijven zij den geheelen winter, en de Baron brengt
zijne neven, die als landjonkers weinig gezien hadcien, in
eene aanzienlijke (lad, om hun het leven der zoogenaamde
groote wereld te leeren kennel). De verfchillende ontmoetingen en wederwaardigheden, welke de beide jongelingen,
federt het verlaten der ouderlijke woning tot aan het verblijf in de Refidentie, hadden , maken den inhoud van het
eerfle Deel nit. In het tweede worden verder hunne lotgevallen verhaald. De dood der moeder doer hen onverwacht
naar hnis keeren; maar zij kunnen met den vader niet in
vrede leven. Deze reist naar Zwitfcrland , en flerft aldaar.
K A R EL maakt op eene zonderlinge wijze kennis, wordt
verliefd, en trouwt; maar zijn huwelijk is niet gelukkig.
LonEwuK bereikt ook het toppunt zijner wenfchen, en
leidt een zeer genoegelijk leven. Bovendien vindt men bier
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de verfchillende karakters van verfcheidene andere perfonen
meer of minder uitvoerig en gelukkig geteekend. De dwaasheden der groote wereld worden ten coon gefteld, De
Schrijffler leers ons adellijken kennen, die wij om hunne
edele denkwijze moeten hoogachten; maar ook anderen, die
met al hunne trotschheid zeer onbeduidende wezens zijn,
en geenen adel der ziel weten te waarderen.
Alhoewel ons oordeel over bet geheel gtinflig is , hebben wij echter eenige aanmerkingen. Daar de Schrijffter, die
zich genegen betuigt , an andermaal hare krachten in dit yak
te beproeven , zich befcheidene aanmerking en aanwijzing van
mispasfen wil laten welgevallen , zullen wij het een en ander
aanflippen. Het eerfte Dee' beviel ons beter dan het twee..
de, waatin re lange uirweidingcn voorkomen, die, naar ons
oordeel, de aandacht te veel van de hoofdperfonen aftrekken. De karakters zijn tamelijk wel volgehouden ; maar wij
meenen , dat de Schrijffter het verhaal te lang gerekt heeft ,
door bet invlechteu van eene menigte bijzaken. Voorts
heerscht er het geheele werk door een hoofdgebrek , namelijk eene overdrevene zucht naar geestigheid. De Schrijffter
is te kwistig in het ftrooijen van bloempjes. Zij maakt te
veel jagt op beelden , die wel eens ongelukkig zijn gekozen;
h. v. brieven, die zone ziel tot een Adagio ilemden, welke in
de oogen van Dona en tante klonk (hoe kan een Adagio in de
oogen klinken?); — de brag darteln'e (Ichudde of Ilingerde)
onder den vluggen voet. Zoo moet den marsch aller Adamskinderen ondernernen beteekenen te voet weggaan; en wanneer de Schrijffter te kennen wil geven, dat de wagen een
wiel verliest , dat in he: water role , zegt zij , dat een wiel,
in het omdraaijen van het rijtuig, er nit rolt en het mime
fop , voor den harden grond verliest. Vele gezochte uitdrukkingen van dien aard komen er voor. Zoo fpreekt zij van
eene anti-vhcgge partij , die ook een afar aan Terpfichore
wilde brengen. Naar ons oordeel is zij ook was te mild in
het gebruiken der namen van heidenfche Goden en Godinnen. Waarom moet b. v. in plaats van .fiaap altijd Morpheus
genoemd worden? Van iemand , die ernftig aan fterven begon te denken , zegt zij , dat het hem was , ads of hij vriend
Charon reeds om het hoekje van de deur zag kijken, ten elude
hem den wenk te geven, van (ow) in zijne boot te flappers. Wij
hebben altijd gemeend, dac CFIARON in zijne boot bleef
wachten , terwijl MERCURIUS, de doodengeleider , hem
de fchimmen toevoerde , nadat eene der Schikgodinnen den
draad des levees had afgefnedeu. Niet overal even gelukkig
is de Schrijffler in aanhalingen of toefpelingen , de Gefchiedenis van vroegeren of lateren tijd betreffende. Zij fpreekc van
den vermaarden n oRATI, die met den butt van de drie door
hem verwonnen c u rt I n T I binnen Rome trad , in piaats van
HORATIUS en c u 'Art t. De Deenfche Kuning CANUT
of KNOET wordt bier de Deenfche Souverein CANEET genoemd.
Het werk zou er bij gewonnen hebben, zoo de Schrijffler
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minder moeite had gcdaan, om er aardigheden in te brengen. Hierdoor words de flip dikwerf te gekunfteld en
te zwellend. Als men de zucht, om iets aardigs te zeggen,
te verre drijft, loopt men gevaar van valsch vetnuft ten won
te fpreiden.
Ook in eenen Roman hinderen ons grove taalfouten; en
die zijn hier menigvuldig. Wij willen flechts eenigen doen
opmerken: de deur knarde; vier menfchen zaten tegen elkander over , Welke zich (elkander) zoo vele maanden nieuwsgierig en verlangend hadden te gernoet gezien; lag voor legde of
leide komt dikwerf voor; KAREI, lag een bezoek af; de geneesheer lag de verklaring af, terwijl hij den brief op den (de)
tafel lag; elk had zijne bzondere reden, em zich zoo min
mogelijk te ontmoeten; ik ben zeer gerust gij er geen nzisbruik
van zult waken, voor: ik ben zeer gerust, dat gij enz.;
leverSj voor liverei , enz. enz. Tegen de geflachten der naamwoorden is mede dikwerf gezondigd, en de plaatfing der
leesteekens zeer onnaauwkeurig. Hierop had bij de correctie
der proeven beter acht gegeven moeten worden.
Wij meenden de Schrijffler opmerkzaam op gebreken te
moeten maken. Wij wilden haar Diet ontmoedigen, maar
veeleer aanmoedigen. Zij heeft wel aanleg, maar moet was
fpaarzamer in het gebruik van beelden zijn, en dus niet
fchrijven: „ De twee dagen(,) die NIEDERHEIM bij de
Prude fleet, hadden flechts den duur van eenige minuten(.)
en met fiddering hoorde zij elk geluid. hetwelk de tong der
tijds haar als een donderflag in de ooren deed dreunen(,) en
het affcheids.uur flond in deszelfs fpoken gedaante voor
haar." — „ De Baron en zijne zusters kroynden te vergeefs
hunne vingers, om een weinig honig onder bet gif (de
droefheid) te mengen."
Wij vonden menig,e goede aatemerking in het boek, en
merkten overal met genoegen op, dat de Schrijffler bevorde.
ring van deugd en loffelijke zeden hedoelde. Wij zouden
ons echter niet kunnen vereenigen met de fielling , dat er
oorlog fchijnt te moeten zijn, daar er door alle eeuwen been
oorlog is geweest , om het evenwigt in de groote maatichappij
(land re doen houden.
Tot een klein flaaltje fchriiven wij voor onze Lezers het
volgende af: „ Lodewijk zeide: Wat zijn er toch vele on.
gelukkigen op deze aarde;(I) wij zijn drie dagen op reis ,
en nu hebben wij reeds drie wezenlijk beklagenswaardige
voorwerpen ontrnoet. — Ik belten met u , hernam zijn
leermeester, dat de wereld knelt van kruisdragers , welk kruis
duizenden van namen heeft,(;) clan wij menfchen teekenen
gewoonlijk met inkt al het kwade aan , terwiji het goede.
dat ons heiegent, met potlood wordt geboekt,(.) hoe veel
kwaad hebben wij ons zelf (zelven) te wijten? Doch men
fchuift zoo gaarne de fchuld op den breeden rug van het
noodlot, en wij verfchuilen ons gewoonlijk achter dien rug ,
opdat men onze gebreken niet ontdekke."
leder Deel is verfierd met een fraai titelplaatje.

BOEKBESCHOUWING.
Handboek der Christelilke Geloofsleer. Door M. c o R"
STILTS, Predikant bit de Gemeente der Hervormden,
to Beerta. II Deelen. Te Groningen, bij Oomkens.
1829. In gr. 8vo. Te zamen 88o bl. f 6- 90.

De orde , welke in de voorftelling der Christelijke
Geloofsleer door c o R s r I u s is gevolgd , zullen wij
eerst mededeelen , v66r dat wij ons met het beoordeelen
van dit werk inlaten.
INLEIDING. Over den aard en het hooge belang van
Godsdienst in 't algemeen , en van de Christelijke in 't
bijzonder. Het geloof aan God, en de bronnen , waaruit
de kennis van God en deszelfs dienst geput wordt. I.
bl. 1-6a.
EERSTE DEEL. De Christelijke leer nopens het Goddelijk wezen. Deszelfs betrekking tot deze wereld in
't gemeen en tot ons menfchen in 't bijzonder. Onze
betrekking tot God en tegenwoordige toefland.— Hoofdll.
I. De Christelijke leer aangaande het Goddelijk wezen.
131. 63-104. Hoofdjl. II. De Christelijke leer nopens
de betrekking van God, als Schepper en Opperheer, tot
de wereld in 't gemeen , en tot ons menfchen in 't bijzonder. Bl. 104-205. Dit Hoofdftuk heeft twee Onderdeelen : 10 . De leer van de fchepping aller dingen
door God , en van de ons bekende voortreffelijkfte fchepfelen, Engelen en menfchen. a°. De leer van Gods voorzienigheid. HoofdJl. III. De Christelijke leer nopens onze
tegenwoordige zedelijke gefteldheid en betrekking tot God.
Bl. 205-310.
TWEEDE DEEL. De Christelijke leer aangaande de
verlosfing en herflelling der menfchen door jezus Christus. — Hoofdfl. I. De Christelijke leer nopens de openbaring van een Goddelijk plan ter verlosfing van het
menschdom door eenen daartoe beflemden Redder. RI.
Bb
BOEKBESCH. 1831. NO. 9.

374

AI. C

o

S

1J S

Dit Hooftifluk heeft wederom twee Afdeelingen:
1°. Gods genadig voornemen tot herflelling der menfchen reeds van de vroegfle tijden hoe langer hoe duidelijker geopenbaard , en eindelijk door de zending van
jEzus dadelijk in werking gebragt. 2°. De Christelijke
leer nopens den Perfoon van JEZUS CHRISTUS, zijn
leven her op aarde, en zijnen verfchillenden toeflancl.
Iloofdfl. II. De Christelijke leer nopens hetgeen j E z
ter verlosfing der menfchen gedaan heeft en nog doet.
Bl. 1:2 -- Hoofilfi. III is wederom in twee Afdeelingen gefplitst , en behelst de Christelijke leer nopens
den door God bepaalden weg , langs welken wij in de ,
door CHRISTUS gefliebte , verlosfing kunnen deelen.
Bl. 204 —481. Afd, I. De Christelijke leer nopens geloof en bekeering. Afd. II. De Christelijke leer nopens
den oolfprong van geloof en bekeering, en de middelen,
verordend , om beide op te wekken , te bewaren en te
vermeerderen. Hoofdfi. IV. De Christelijke Aegis nopens
het Neil , hctwelk , door hare beoefening , bier reeds
verkregen wordt , en in een volgend leven voltnaakt zal
genoten worden.
Deze algemeene opgaaf der verdeeling , die wederom
in § § geplitst is , kan genoegzaam aanwijzen , dat alles
over het geheel geleidelijk afloopt. Bij de ontwikkeling
in § § loopt er wel eens een logisch foutje onder; doch
dit in alles bloot te leggen , verbiedt ons de aard en
aanleg van dit Tijdfchrift. Daarom flechts dcn voorbeeld , opdat het niet fchijne, dat magtfpreuk bier dient
voor bewijs. In de Ifileiding handelt § 8. over de geloofwaardigheid der Schrijvers van het N. V. ; § 9.
over het Goddelijk gezag der leer van MOZE s en de
Profeten ; § io. over de echtheid en ongelchondenheid
der Schriften des Bijbels. Wij zijn van oordeel , dat
echtheid en ongefchonclenheicl cerst moesten gehandhaafd
worden , v66r dat men aan de geloofwaardigheid der
Schrijvers denken kan, en dan eerst kan bet Goddelijk
gezag des Bijbels in aanmerking komen. Dit flippen wij
flechts aan , en zwijgen van het gebrek aan logica , het-
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wclk in het betoog op deze plaats meer dan eens zich
vertoont. De menfchen, voor wie CORSTIUS fchreef,,
hebben meer nog , dan geleerden , behoefte aan logifche
voorftelling.
VI) is beflemd niet voor geleerden , ook
„ Het boek
• niet voor geheel onkundigen , maar voor zulken , die,
„ reeds eenige kennis der Christelijke leer hebbende op„ gedaan , tot uitbreiding en vermeerdering dier kennis
„ gaarne eenig breeder onderrigt bij de hand willen heb„ ben ; vooral ook voor zulken , die , tegen fchokkende
„ bedenkingen , hun geloof meer en meer zoeken te
„ zuiveren en te fterken.” Daarom vindt men hier alleen zulke flukken , als op Gods woord zijn gegrond ,
met weglating van hetgeen feilbare menfchen hebben uitgevonden en nu en dan doorgedrongen. Hetgeen meest
bekend is, words niet zoo uitvoerig voorgefteld , als
hetgeen , naar de behoeften van den tijd , ruimere
eenzetting vorderde. Hierin legt CORSTIUS zijn doel
bloot , en wij erkennen gaarne , dat hij overal dit doel
heeft in het oog gehouden.
Gaarne zou men hebben gezien , dat hij overal de
Christelfge leer had voorgefteld. Het opfchrift van de
r 'de § der Inleiding geeft tot die verwachting eenigen
grond : De leer des Bijbels , bijzonder die des N. Y ,
de eenige en genoegzame bron van hetgeen de Christelajle
Godsdienst vordert. Daarenboven doet de zoo dikwerf
herhaalde uitdrukking: de CHRISTELIJKE leer nopens enz.
niets anders te gemoet zien. Het is in ons oog eene
groote fout , welke evenwel EGELING, zelfs in zijne
vraagboekjes voor onderwijzelingen , gelukkig heeft vermeden , dat men , namelijk , de Christelijke leer voordragende , de plaatfen uit het 0. en N. V. gelijkelijk
aanhaalt , en dit doet doorgaan voor Christelijke Geloofs leer. Men komt wel eenigzins van de oude verkeerdheid terug , door welke zelfs een EILEAM aan Christenen leerde de onveranderlijke trouw van God, en dat
diens dogmatiek zelfs in Christelijke onderwijsboeken als
Christelijk gold. Maar men moest nog verder gaan , en
Bb2
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MO z E s en de Profeten , die eene andere zending hadden dan jE z us en de Apostelen , niet vooraellen als
waren zij predikers eener Christelzyke leer, tegen alle
wijsgeerige behandeling des Bijbels aan , welke eene
trapswijze ontwikkeling der leer duidelijk aanwijst , en
zelfs tegen de leer des Bijbels aan , welke het helderfle
licht alleen in het N. V. gebiedt te zoeken. C o R s T i us
houdt zich van deze fout niet geheel vrij. Doch deze
heeft hij gemeen zelfs met Hoogleeraren , die de uillegkunde des Bijbels doen vooruitgaan , en de Dogmatiek ,
als een oud vrouwtje , ellendig doen achteraanflrumpelen. Vanhier de tegenzin in de Dogmatiek , bij wezenlijk
knappe kweekelingen , en derzelver linkschheid in het
afleggen van een leerftellig examen. Sapienti fat, ook
zonder aanhaling van bewijzen.
CORSTIUS toont zich in de uitlegkunde eenigzins
thuis te zijn , maar had toch nu en dan juister kunnen
zijn in het opgeven van den zin der bewijsplaatfen. De
menfchen , voor wie hij fchreef, fchijnen dit te vorderen. Eenige fiaaltjes mogen aanwijzen , wat bier wordt
bedoeld :
Bl. 82 van het lite Deel wordt JOH. V: 17 verklaard: mijn Vader werkt tot nu toe, d. onophou„ delijk , en ik ook." Dat onophoudelfyk valt niet zoo
dadelijk in het oog , als juiste opheldering. Dit is ook
geene Exegefe. De opmerking , dat bet nog Sabbat was,
doet deze vertaling en opheldering juister uitvallen :
(Ook op dezen Sabbat) werkt Mf/13 Fader tot nu toe
door , en dat doe ik ook.
Bl. 92 zegt CORSTIUS: „en JOHANNES, i Br.
„ V: 2o, noemt den Zoon , .,evens den Vader , den
„ waarachtigen God en het eeuwige leven." Het is 6f
de Zoon alleen, 6f de Vader. Deze laatfle wordt met
de meeste waarfchijnlijkheid bedoeld. Maar beide ? Dat
is mis.
Bl. 256: „ Ix zAG toch , zoo fchreef die Apostel
(Rom. VII: 23.) „ van zijnen vorigen toefland , toen
„ hij nog in het vleesch was , hoezeer ik inwendig in
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„ mijn gemoed door rede en geweten Gods wet goed„ keurde, eene andere wet in mine leden ,” enz. Eene
geheel mislukte verklaring , door het ongelukkige IK ZAG
voor 1K ZIE.
Bl. 51 van het Hde Deel wordt I T M. III : 16 aangevoerd als bewijs , tegen hetwelk niets valt op te merken door de kritiek. Ook het woord verborgenheid is
in het N. V. niet betzelfde als in bet fystema. Verborgenheden heeten daar meestal , wat verborgen was , maar
nu niet weer is. Zoo ook op die plaats. Het bs voor 6E4
zal wel den meesten bijval vinden bij hen , die weten ,
dat de piae fraudes tegen het Jirianisme in de fuperorthodoxe Kerk , van welke meest alle affchriften afkomilig
zijn , fraudes blijven , waaraan wij niet gebonden zijn.
Deze, ow het minfie maar te zeggen , onzekere plaats
had c o it s T I u s Of niet moeten gebezigd , df in derzelver bewijskracht voldoende gehandhaafd hebben. Dit
geven wij op tot bewijs, dat de Criticus en Exegeticus
in dit bock niet altijd met den Theologies hand aan hand
gaan. Op andere plaatfen is dit wel beter, maar het
moest overal plaats hebben. Transeat !
Na hetgeen CORSTIHS, Ifte D. bl. 59 , met grond
heeft aangemerkt tegen alle menfchelijke opflellen , hetzij
geloofsartikelen , of formulieren van eenigheid , had hij
zich moeten onthouden hebben , vooral van dezulke
aan te halen , wier meening door geene bijbelplaats te
verdedigen , door c o R s T Los zelven verkeerd is voorgedragen. B. v. b/. 420 , nit het Doopsformulier voor
de kleine kinderen, worden de woorden : „ aangezien
„ zij ook zonder bun weten der verdoemenis in Adam
(dat is : de veroordeeling in Adam) „ deelachtig zijn ,
„ en zoo ook wederom in Christus tot genade aangeno„ men worden enz. in geheel anderen zin voorgedragen , t. w. „ en , gelijk zij , zonder hun weten — der
„ ZONDE van Adam deelachtig , en daarorn STRAP,• WAARDIG .211./2 alzoo ook ” enz. Strafwaardig is
cen kind v6Or het gebruik der rede nooit , — ook niet
volgens den Bijbel, Kinderen kunnen wel deelen in firaf,
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in het vonnis des doods , zonder die ilraf te verdienen
of firafwaardig te zijn. Als men formulieren afkeurt
als verbindende tot geloof,, moet men ze ciddr niet volgen, waar zij zachtere verklaring behoeven , om iets te
mogen zeggen ; veel minder mag men bet denkbeeld nog
harder uitdrukken , dan door die formulieren zelve bedoeld is.
Het kan van ons niet worden gevergd, dat wij in bijzonderheden verder gezet nagaan , wat C o R S T I U s in
de beide deelen ons levers. Het een of ander iluk uit
te kippen , is wel gemakkelijker , maar leert het geheel
minder kennen. Uitvoerige behandeling is meer de taak
van de Godgeleerde Bildragen , in welke twee onderfcheiciene Recenfenten (Ilde D. bl. 396-414 en IVde D.
bl. 159-181) van dit Handboek verilag geven , van
hetwelk de flotfom is : dat de voordragt duidelijk en gemakkelijk , alsmede zeer gepast is , en voor het onderwerp , en voor hen , ten behoeve van wie c o R sTIus
dit werk fchreef ; dat voorts het fcholastieke in tern2en
zorgvuldig is vermeden; dat overal blijken voorkomen van
echte liberaliteit , en dat de keus der bewijsplaatfen menigmaal gelukkig is ; nu en dan is de keus dier bewijsplaatfen niet naauwkeurig genoeg , en de voordragt wat
te breed uitgeloopen. Dit vonnis is naar waarheid geveld , en bij het overnemen van hetzelve fchromen wij
toch niet , dit Handboek hun ten ernffigile aan te bevelen , wien CORSTIUS het in de eerite plaats aanbiedt.

Nagelatene Redevoeringen van T H E O D O R U S ADRIANUS CLARISSE, Theol. Doct. en Prof. te Groningen. Te Groningen ,
W. van Boekeren , 1829.
f 2-40.
In gr. 8vo. XIV en 234
is eene kostelijke nalatenfchap van den zoo vroeg
H
geftorven Groningfchen Hoogleeraar
welke
et
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het Publiek hierbij uit de hand zijns geleerden Vaders
ontvangt. Wij mogen vertrouwen , dat velen onzer Le-
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zers zich dezelve reeds hebben ten nutte gemaakt. Hen ,
die dit nog niet gedaan hebben , willen wij daartoe opwekken door ons eenvoudig verflag.
Deze bundel nagelatene Redevoeringen prijkt met het
welgelijkend Atbeeldfel van den voortreffelijken Schrijver,
en wordt geopend met een Voorberigt van 's Mans waardigen Vader,, dat wij niet dan met aandoening konden
lezen " Veel wordt daarin tot lof van den Zalige gezegd , maar geen woord te veel. \Vij hebben hem ,
reeds als jonge/ing , gekend en hooggefchat. Nog dikwijls treuren wij in ftilte om het gemis van onzen
Vriend, en ftaren met weemoed op zijne beeldtenis ,
naast die van B 0 R GE it en anderen in ons boekvertrek
opgehangen.
De eerfle Redevoering handelt over invloed der invoering van het Christendom op de verbeterde beoefening
der Natuurkunde. De Redenaar doet het onderfcheid
opmerken , hetwelk er beftaat tusfchen de wijze van
Natuurbefchouwing bij hen, die eenc Goddelijke openbaring ontvingen , en zulken , die dit voorregt moesten
misfen. Het viel hier gemakkelijk , uit den aard der zaak
zelve te redeneren , en daaruit reeds of te leiden, dat
de laatften in liunne befpiegelingen der fchepping hij de
eerften te kort fchieten moeten; maar de Redenaar verkoos liever eenen gefchiedkundigen weg te bewandelen ,
dan zich te verliezen in afgetrokken betoog. Hij wijst
daarom in de eerfle plaats eenigzins uitvoeriger aan ,
hoe de voornaamfte volken zich de Namur meenden te
moeten voorftellen, en hoe daarin de voornaamfte grond
lag hunner achterlijkheid in de natuurkundige wetenfchappen : terwiji hij daarna opmerkzaam maakt op het verfchil , hetwelk in dit opzigt de gewijde Schriften , die
de Goddelijke openbaring behelzen , van die gevoelens
onderfcheidt; en hoe het Christendom uit dien hoofde
op de Natuurbefchouwing , en dus ook op de natuurkundige wetenfchappen, den voordeeligften invloed noodzakelijk heeft moeten uitoefenen. Men verwarde den
Schepper met het fcheprel. Dit was bet groote beietfet
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dat den beoefenaren der Natuurkunde voornamelijk in
den weg ftond, doch hetwelk bij de invoering van het
Christendom werd weggenomen.
in de tweede Redevoering worden de verdien/len van
den Christelijken Natuurbefchouwer N I E U W E N T IJ D T
naar waarde in bet licht Na eene trelfende inleiding over den invloed der Natuurbefchouwing op het
menfchelijk gemoed, inzonderheid ter opwekking van het
godsdienftig gevoel , worden de voornaamfte levensbijzonderheden van onzen beroemden landgenoot aangeftipt.
De Redenaar bepaalt zich vervolgens tot het hoofdwerk
van NIEUWENTIJDT, zijne uitnemende Wereldbefchouwing. De aanleiding tot dit gefchrift , voornamelijk in
de heillooze ftrekking van het ftelfel van SPINOZA gelegen , wordt met vereischte naauwkeurigheid vermeld.
De gebreken van het werk , aan den leeftijd en de omftandigheden des Schrijvers te wijten , worden niet verzwegen of ontkend. Maar aan den anderen kant wordt de
veelzijdige kennis des mans , in zijn gefchrift blijkbaar ,
de orde, waarin hij alles behandelt en doet zamenftemmen ter bereiking van zijn oogmerk , om het planmatige
in geheel de fchepping aan te wijzen, de befcheiden toon
des Schrijvers eindelijk naar verdienfte gehuldigd en zoo
beknopt als bondig geftaafd. Wie zou, na het lezen
dezer Verhandeling, niet inftemmen met den wensch des
Stellers : „ dat iemand eens , op het voetfpoor der Duitfchers , al het overtollige ult dit werk wegnemen , en ,
met de noodige kennis uitgerust , al het min naauwkeurige , of hetgeen door latere proefnemingen ongegrond bevonden is , verbeteren en befnoeijen mogt !"
De derde Redevoering, even als de beide vorige , gehouden bij bet Natuur- en Scheikundig Genootfchap te
Groningen , wijst den voordeeligen invloed der Natuurkennis op de beoefening der Dichtkunst aan. Een keurig
opftel , zoo wat inhoud als vorm betreft , waardig om
bovenal door Dichters gelezen en behartigd te worden ,
al ware het flechts om vele jeugdige beoefenaars der
Poezij to behoeden vuor de verderfelijke , meer en meer

NAGELATENE REDEVOERINGEN.

381

veld winnende dwaling , die den vloed van zoetluidende , maar zinledige rijmen dagelijks helpt vergrooten :
dat kennis en wetenfchap voor den Dichter overtollig of
zelfs wel fcbadelijk zoude zijn,
De vierde Redevoering, uitgefproken in bet Groningsch Departement der Maatfchappij Tot Nut van 't
Algemeen , handelt over den Sntaak in betrekking tot de
zedelljke Befehaving. Zij toont eerst aan , wat men
door frnaak heeft te verftaan , waaromtrent dezelve verkeert , en in welk upzigt die onderfcheiden is van wanfmaak en fmakeloosheid ; en ontvouwt ten tweede, welken gunfligen invloed de ontwikkeling van eenen goeden
fmaak bij ons heeft op de zedelijke befchaving. De inleiding bevat eene loffpraak op SOCRATES I die den
fmaak der Atheners met de zielskracht der Spartanen
zocht te verbinden, en aldus zijne volksgenooten tot
eene vereeniging van het fchoone en goede wilde nopen,
Welke met de behoeften en den aanleg des menfchen
bet meest overeenkwam. „ De ondervinding toonde de
„ wijsheid zijner onderneming, en zijne zedeleer blijit
„ tot op- het tegenwoordige oogenblik eene rijke bron
» van onderwijs voor elk, wien het om wezenlijke ver„ betering en volmaking te doen is. Ja, ik fchroom
niet te verklaren , dat dezelve alleen voor de oneindige
,' voortreffelijkheici der Goddelijke leere des Christen„ doors moet onderdoen, en ook nu nog zeer veel kale
„ bijdragen , om ons de Christelijke openbaring beter te
„ doen waarderen , duidelijker te doen vertlaan, en er
„ weer nut van in te oogften." — CLAR /SSE behoorde niet onder die Mannen , die den roem des Evangeliums op de puinhoopen der Griekfche en Romeinfche
grootheid meenen te moeten vestigen. Hij hechtte zijn
zegel aan de itelling , door onzen VAN LENNEP zoo
meesterlijk betoogd, dat de Wijsbegeerte der Grieken
voorbereiding was tot bet Christendom.
De vilfde Redevoering, te zelfder plaatfe voorgedragen , handelt over een zeer gepast en belangrijk onderwerp : de betrekkelijke waarde, namelijk, van een werkda17
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dig en bezig leven , in vergelijking gebragt met eene
bloot befchouwelFyke levenswijze. De lezing van dit ftuk
as zeer gelchikt , om hen , die in den kring van het bedrijvige leven geplaatst zijn, en wel eens klagten aanheffen over hunne verdrictelijke en geestelooze bezigheden ,
met hun lot te verzoenen , en oplettend te maken op
de voordeelen, die hun Itand , de {land van het bezige
bedrijf,, boven andere in waarheid vooruit heeft.
Des menfchen leven , de droom eener fchadmv ; ziedaar het onderwcrp der zesde Redevoering , waarin deze
uitfpraak van den Griekfchen Lierdichter P I N D A R U S
op eene treffende wijze wordt ontwikkeld en geftaafci. De
mensch is eene fchaduw — en zijn leven is de droom
dier fchaduw. Doch licver dan eene dorre fchets van
dit voortreffelijk opflel mede te deelen , willen wij het
volgende tot eene proeve affchrijven : „ Of, areeft gij
„ naar de hoogfte wijsheid , die der deugd? Een edel
„ doel voorzeker ! Jammer maar , dat gij u ook hier
„ bedrogen zult vinden. Het is waar , gij zult u ver„ dienftelijk maken omtrent Vaderland en Maatfchappij ;
„ gij zult de tranen der geredden op uwe handen zien
„ vallen , en in ftilte de edelile aller vreugden kunnen
„ fmaken ; men zal u juichend verheffen , of in de een„ zaamheid voor u tot God bidden : maar of gij voor
„ u zelve voldaan zult wezen , dit is eene geheel andere
„ vraag. Neen , zoo vele onbedwingbare driften , zoo
„ vele fteeds herhaalde overijlingen , zoo vele , zelfs
„ met de jaren in kracht toenemende, zwakheden zul„ len u telkens herinneren , dat uw leven , hoe
„ fchoon het ook fchijnen moge , niets is dan een
• droom , een fpel der verbeelding; gelijk aan ' die
veelkleurige luchtblazen , die zich in het licht der
„ zonne met pracht verheffen , doch weldra in het niet
„ verdwijnen en geen fpoor van hun (haar) aanwezen
„ achterlaten.”
„ Doch neen , dit moest ik niet zeggen. Het men„ fchelijk leven is wel de droom eener fchaduw; maar
„ juist deze zelfde vergelijking toont , dat het meer ,
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„ oneindig meer dan een niets is. Er zijn onvolmaakt„ heden in verhevener wez ens , waarvoor zij niet vat„ baar zouden zijn, waren zij minder verheven. Aldus
„ is bet met den droom eens menfchen. Hoe onbeflemd
„ ook in zich zelve , is hij evenwel van gewigtige be„ teekenis , als wij dien in betrekking befchouwen tot
„ het leven. Welk eenen hoogen dunk geeft hij ons
„ niet van de krachten onzes geesteS , die , offchoon
„ afgefcheiden van de werking der b uitenwereld , of„ fchoon oog en oor gefloten blijft , evenwel niet op„ houdt te werken , denkbeelden te vormen en als
„ nieuwe voorwerpen in ons binnenfte re fcheppen
„ Al ontvlieden ons in den droom de voorwerpen on„ zer ons waardige verlangens , al mislukken ons in
„ den droom vaak onze loffelijke voornem ens ; het ge„ tuigt toch voor ons, dat verhevene wenfclien , en de
„ kiem van edele daden , in onzen boezem verb orgen
„ liggen : terwijl wij , door het min goede in ons hart,
„ dat de droom ook niet zelden aan ons zelven ont„ dekt , gewaarfchuwd worden , om het gezag der rede
„ geen enkel oogenblik te laten verzwakken , maar (Mar
„ Reeds op den troon te handhaven , waar zij , uit alle
„ neigingen en driften een fchoon geheel vormende ,
„ naar welgevallen beteugelt en aanfpoort. Heeft een
„ droom in het ]even deze beteekenis , geene mindere
„ heeft de droom des levens zelf,, als wij het oog ves„ tigen op het ware leven van den mensch , dat geheel
„ zijn aanleg noodzakelijk maakt. Reeds dit, dat, ter„ wij] alle overige fchepfelen worden wat zij kunnen ,
„ de mensch hier eene fchaduw blijft van hetgeen hij
„ zijn kan en moet ; dit, benevens de reeks van zoo„ vele andere gronden , vergewist ons , dat er een tijd
„ moet zijn, wanneer het rijk der fchaduwen zal op„ houden , en wij, als uit eene duistere gevangenis
„ verlost , de reine , volkomene Menschheid zullen k un„ nen aanfchou wen. En is dat zoo , hebb en wij waar„ lijk grond om te verwachten , dat , als wij uit dezen
„ levensdroom ontwaken , een ander eigenlijk leven voor
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„ ons zal aanvangen , dan verkrijgt alles eerie geheel
„ andere gedaante. Dan verheugen wij ons , dat wij
„ reeds bier de zaden mogten zien ontkiemen , die bier„ na tot wasdom zullen komen” ..... Maar genoeg!
wij mogen niet meer affchrijven. Wie het tot hiertoe
verzuimd lieeft , fchaffe zich dit zaakrijk boekdeel aan,
en leze en herleze bovenal deze Redevoering, om ernilig to leeren nadenken over die gewigtige vraag , van
wier duidelijke beantwoording onze rust, onze werkzaamheid , onze gelukzaligheid afhangt : „ wie is de
mensch , en wat is het leven der menfchen ?"
De zevende Redevoering, die den bundel befiuit ,
diende tot een tweede Verflag aangaande de verrigtingen van het Genootfchap tot zedelijke verbetering der
Gevangenen , en werd in Maart 1828 voor de Groningfche Afdeeling van hetzelv- e uitgefproken. Men vindt
achter dit Verflag, behalve eenige korte Aanteekeningen,
eene Redevoering van Mr. H. DE RANITZ, twee jaren vroeger bij die zelfde gelegenheid gehouden. Het
genoenide Verflag is, namelijk, het ;eenige ituk in dezen bundel , door den waardigen Steller zelv' ter uitgave beitemd , waartoe hij zich door herhaald aanzoek
had laten overhalen, op voorwaarde , dat de vermelde
Redevoering van den Heer DE RANITZ tevens met de
zijne, ter aanprijzing van de belangrijke zaak , waarover
beide handelen , zoude gedrukt worden. Zij komt bier
thans als Bijiage voor, en verdient ten voile de plaats ,
weike zij , op verzoek .van den Vader des vroeggeflorven Schrijvers , in deze verzameling bekleedt.
Wij leggen de pen neder met vernieuwd en verdubbeld fmartgevoel over bet geniis des edelen Mans, in
den bloei zijns levens weggerukt, onverwachts op de
fchoonfle loopbaan geftuit. Wat heeft het Vaderland,
de Geleerde Wereld , de Kerk van 'Christus in hem verloren ! Wat mogt men zich van zijne voortreffelijke gaven en uitgebreide kundigheden nog beloven ! .... Maar
God riep hem op. Hij was rijp voor hooger werkkring, en bet zaad , door hem gellrooid , draagt reeds
fchoone vruchten.
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Verhandeling over het afwisfelend algemeen Ziektekarakter en de daarop gebouwde wil'ziging in de geneeskundige behandeling. Door F. S. ALEXANDER,
Med. en Chir. Doctor. Bekroond door de Provinciale Commisfie van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt in Gelderland. Te Arnhem, bü" C. A.
Thieme. In gr. 8vo. VIII en 115 bl. f i _ to.

B

ovengenoemde Verhandeling is een antwoord op eene
prijsvraag , voorgefleld door de Gelderfclie Commisfie
van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt , van den
volgenden inhoud : Daar federt eenigen tijd vele voorname Geneeskundigen in de behandeling der koortfen
aan de ontllekingwerende boven de prikkelende geneeswijze de voorkeur geven, en deze woorkeur door blijkbare nadeelen der prikkelende behandeling zoo wel , als
door de uitfpraak der groothe kunstoefenaren op onderfcheidene tijcien , fchijnt gebillijkt te warden ; terwij1 echter,, van den anderen kant , zoo als nit de gelchiedenis
der kunst kan blijken , telkens de ontftekingwerende geneeswijze door de prikkelende is verdrongen , vraagt
de Commisfie: O. Is de ontftekingwerende (antiphlogistifche) geneeswijze in koortfen , het zij gedurende het
geheele beloop der ziekte , of in een bepaald tijdperk van
dezelve , aileen de ware , gegrond op den aard der
kwaal ? 20. Zoo ja ; moet men dus de afwijking van
die geneeswijze als geneeskundige dwalingen en misgrepen aanmerken ? 3 0 . Hoe verklaart men dan de gunflige
gevolgen , welke vele Geneeskundigen van de prikkelende
en zoogenaamde verflerkende geneeswijze zeggen gezien
te hebben ? 4°. Laten zich dezelve ook verkiaren uit
het verfchil in het doorgaand karakter der ziekten , door
de Geneeskundigen waargenomen , zoodat , naarmate van
het verfchillend doorgaand karakter, nu eens deze, dan
gene geneeswijze de voorkeur verdient ? 5 0 . Welke verdient dan nu in het algemeen gevolgd ce worden , naar
her thans plaats hebbend doorgaand karakter ?
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Dezelfde vraag , het cerst in 1822 met eenige verandering (*) voorgefteld , had alstoen twee antwoorden
bekomen , welke der bekrooning onwaardig gekeurd werden. Op de tweede uitfchrijving ontving de Commisfie
flechts den antwoord hetwelk zij , als aan haar verlangen
voldoende , bekroonde.
Op eene inleiding , handelende over het afwisfelende
der geneeswijzen en bet wisfelvallige der kunst , door
voorbeelden uit de Gefchiedenis aangetoond , volgt de
eigenlijke beantwoording van de vijf hoofdpunten der
vraag , welke wij kortelijk zullen opgeven.
Bij de behandeling van wetenfchappelijke onderwerpen
komt het vooral en in de eerfte plaats op goede bepalingen aan. Niet moeijelijk was het , zulk eene bepa
ling, van hetgeen men door eene antiphlogistifche geneeswijze te verftaan hebbe , te geven. Moeijelijker was
de definitie van koorts. De geleerde Schrijver, die van
VON HILDENBRANDT volgende , befchouwt de
koorts als in eene verhoogde werking der levenskrachten
beflaande , met die ftoornisfen in het geftel , welke daarvan het gevolg zijn. Later noemt hij dezelve eene eigenaardige werking van het geftel , die vooral in het bloedvaten-ftelfel zigtbaar is , waarbij hij tevens zenuwen en
watervaten eene belangrijke medewerking toekent (bladz.
13 en 16). Men kan niet ontkennen , dat deze bepaling iets onbepaalds en onbevredigends heeft. Dit ligt
ten deele in den aard der zaak ; evenwel vreemd is het,
dat de Schrijver niet gepoogd heeft, dit wijsgeerig te
ontwikkelen. Dan, wij gaan verder. Is de aard der
koorts eene verhoogde werking der levenskrachten, zoo
behoort , zegt de Schrijver , bl. 16 , de behandeling
ontftekingwerend te zijn , die de alleen ware is , en die
behoort aangewend te worden in alle doorgaande ontflekingachtige koortfen. Vie ontdekt hier niet een' fprong
(*) Zij was Coen weer bepaald en oozes inziens beter gefteld, daar in het eerfte punt bij het woord koortfen de adjectiva of bijvoegelijke naamwoorden zuivere enkelvoudige"
gevoegd waren ; althans zoo wij ons wet herinneren.
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411 de redenering ? Men zou verwacht hebben : in alle
koortfen , of in alle ware koortfen , in alle koortfen
zonder complicatie , of iets dergelijks. Nu integendeel
wijkt de Schrijver al dadelijk van zijne bepaling af, door
koortfen te ilelien , waarin niet de ontftekingwerende ,
d. verzwakkende geneeswijze, maar eene andere behoort aangewend te worden. Nog duidelijker zien wij
dit later, waar gefproken wordt van koortfen met
zwakte, waarin eene tegenovergeflelde geneeswijze te
pas komt , welke , zoo die zwakte zich aanftonds aankondigt , van het begin af gevolgd , en waarmede tot
het einde toe volgehouden moet worden. Hoe maken
wij bet nu met de definitie, dat de aard der koorts niet
in eene verhoogde levenswerking beftaat Hebben wij
bier te doen met koortfen , die geen koortfen zijn, of
is de aard der koorts niet in eene verhoogde werking der
levenskrachten gelegen ? Een van beiden moet waar zijn.
Wat de Schrijver ons op de eene plaats geeft , dat neemt
hij op de andere weer terug , en , terwiji wij meenden
het begrip van koorts gevat te hebben , ontvlugt het
als een fchaduwbeeld aan onze handen.
Bij de behandeling van het tweede punt ontmoeten
wij nieuwe zwarigheden. Want aldaar komen de koortfen met verhoogde werking der levenskrachten als eene
zeldzaamheid voor, en beweert de Schrijver, dat afwijking van de ontftekingwerende geneeswijze geene dwaling is ook bij het begin der koortfen , waar de aard
derzelve aanflonds pasfif of asthenisch is (bl. 38) , ja
dat in dezelve deze geneeswijze te willen aanwenden ,
de grootfle dwaling zoude zijn.
Alzoo is dan ook het derde punt beantwoord , en de
Schrijver gaat over tot het vierde , alwaar hij , met de
opflebers der vraag, het verfchil van geneeswijze der
koortfen uit derzelver verfchillend karakter verklaart.
Om dat verfchillend karakter der ziekten te betoogen ,
haalt de geleerde Schrijver de getuigenisfen van onderfcheidene Geneesheeren aan , onder de vroegeren dat van
RAMAllINI, WILLIS, S YDE N HAM, onder de
lateren dat van PRINGLE, ST OLL HUFELAN D.
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Aan het vijfde punt genaderd , flelt hij , dat, na een
ontftekingachtig flaand karakter der ziekten , thans meer
doorgaande het gastrifche heerfchend is geworden. Over
de oorzaken van zulk een flaand karakter der ziekten
fprekende , noemt de Schrijver vooreerst de lucht , vervolgens de hemelligchamen , de veranderingen op en onder onzen aardbol , de groote gebeurtenisfen der beroeringen in de natuur,, zedelijke indrukken , enz. Welker
invloed echter meer als met den vinger aangeduid , dan
wel , gelijk men dit verwachten zou , betoogd , of in
eene geleidelijke orde uiteengezet wordt. Door den invloed van dergelijke omflandigheden ondergaan de ziekten in derzelver wezen eene wijziging. Hetgeen nu
zulk eene verandering, zoo lezen wij , werkt, wordt heerfchende aard der ziekten genoemd. Zoo wij deze zinfnede wêl begrijpen , noemt de Schrijver heerfchenden
aard der ziekten het uitwerkfel of gewrocht van gemelde
verandering of wijziging in het wezen en beflaan derzelven. Hoe het zij , men had met regt mogen verwachten , dar vooreerst dit begrip juister omfchreven en
fcherper bepaald ware geworden , dat in de tWeede
plaats de zaak zelve met bondige bewijsgronden geflaafd,
en ten derde de meerdere of mindere uitgeftrektheid der
heerfehappij van zoodanig {hand karakter ware aangewezen. Het voldoet niet te zeggen , dat SyDENHAM,
STOLL, LENTIN, SPRENGEL en anderen dit gevoelen koesteren; men verlangt een oordeelkundig overzigt van daadzaken , hiertoe betrekkelijk , en in dit verlangen wordt men grootendeels te leer gefl-eld. Men
verlangt een betoog , dat hetzelfde flaand karakter gedurende eene reeks van jaren in onderfcheidene gewesten
geheerscht heeft , ontleend uit de overeenkomst van de
waarnemingen van onderfcheidene Geneesheeren bij verfchillende volken. Dit betoog hebben wij vergeefs gezocht. Immers , dat POR.ESTCTS in de 16de Eeuw
rotkoortfen met blutsvlekken waarnam , bewijst niets ,
zoo hetzelfde niet door andere waarnemers buiten ons
vaderland is waargenomen. Dat RAMAllINI in 1591 ,
w r. LIS in 1658, en SYDENHAM 8 jaren later ont-
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ftekingkoortfen behandelden , de eerfle in Italie , de beide
laatflen in Londen , doet even weinig of voor het groote
punt in quaestie. Van gelijke waarde zijn de aanhalingen uit P It I N G L E in de eerfle helft der 18de Eeuw , en
uit S T O L L dertig jaren later. Dat r R I N G L E als Veldarts onder zijne troepen vooral rheumatisch-inflammatoire
ziekten , dat s T o L L in Weenen daarentegen veel gastrifche ongefteldheden gezien heeft, laat zich even gemakkelijk uit plaatfelijke en tijdelijke omflandigheden , als uit
een algemeen ziektekarakter verklaren. Is het verfchil
van behandeling een gevolg van verfchil van ziekten geweest, hoe moet men dan het gelijktijdig gebruik van
latingen door den eenen en prikkels door den anderen
Geneesheer , niet alleen in verfchillende flreken , maar
in dezelfde plaats , opvatten ; waarvan SYDENHA NI en
MORTON een merkwaardig voorbeeld opleveren ? Is
het Brownianisme een gevolg geweest van een heerfchend
zenuwachtig karakter der ziekten, van waar heeft het
dan eerst zoo laat fortuin gemaakt , en allertninst in Engeland ? Van waar die menigte flagtoffers van hetzelve,
en die kwade gevolgen , die men hetzelve wijt ? Is de
praktijk van sn O LI ssAts het uitvloeifel van een dergelijk heerfchend ontftekingachtig ziektekarakter, hoe
zal men dan daarrnede de ongunflige uitkomffen overeenbrengen , welke de tabellen van Val de Grace opleveren ? Als men de jaarboeken der Gefchiedenis opflaat ,
zou men eerder geneigd zijn , deze omwentelingen aan
den onrustzieken geest der menfchen , aan de natuurlijke
overhelling tot uiterfien , aan modezucht , aan nieuwe
ontdekkingen , theorien , meeningen , enz. dan aan de
ervaring toe to eigenen. Men bedenke eens , welke wijzigingen de natuur- en ziektekunde van den mensch federt
HOFFMANN ondergaan had ; men lette op het heerschzuchtig karakter van CULLEN, wien het gezag van
BOER HAAVE hinderen moest , — op de leefwijze en den
onftuimigen aard van zijnen discipel ; men overwege den
even heerschzuchtigen als onfluimigen aard van n It o u ss AI s ; men befchouwe hem als doortrokken van de
BOEKBESCH. 1831. NO. 9.
Cc
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nieuwe leerftellingen van BICHAT; men vestige de
aandacht op zijne betrekking tot P1NEL en diens fchool
en gezag in Frankrijk , — en men zal niet angftig behoeven om te zien naar eene verklaring van de praktijk
en het leerIlelfel dezer twee wijdberuchte hervormers ,
of zijne toevlugt te nemen tot een doorgaand zicktekarakter , om zich het een en ander duidelijk te maken.
De geneeskundige ervaring wordt op losfe fchroeven gezet , als. men zonder voldingende daadzaken hare llotfommen a priori gaat vastftellen , of een dusdanig heerfchend
flationair ziektekarakter aanneemt als de Ileutel op alle
leerilellingen en algemeene geneeswijzen, welke gedurig
als eene zekere mode elkaar vervangen. Wij willen
daarom de mogelijkheid van zoodanig karakter niet tegenfpreken ; ja , wat meer is , wij willen zelfs de waarfchijnlijkheid van hetzelve niet geheel verwerpen : bet
is ons eenig doelwit , aan te toonen , dat er vooralsnog
geene voldoende redenen beflaan, om aan eene algemeen
heerfchende en over vele gewesten zich uitftrekkende
ziektegelleldheid, als eene op duchtige gronden fteunende
daadzaak , volkomen geloof te tlaan. Wel is waar,, de
getuigenisfen en daadzaken , welke de Schrijver bijeenbrengt , ow het laatst geheerscht hebbend ontftekingachtig ziektekarakter te bevestigen zijn in geenen deele verwerpelijk , en wij erkennen volmondig, dat dit gedeelte
der Prijsverhandeling met de meeste vlijt en zorg is uitgewerkt ; edoch tegenover deze bewijsredenen than vele
andere , die wij bezwaarlijk met dezelve kunnen rijmen ,
zoo als bij voorbeeld het menigvuldig gebruik van beete ,
maar meer nog van verdoovende geneesmiddelen en vergiften , welke gedurende dien tijd vooral in twang geraakt zijn, en aan welke niemand, der zake kundig ,
den naam van antiphlogistifche zal geven. Daarenboven
wie verzekert ons , dat de antiphlogistifche geneesmiddelen, ook al waren zij nog meer onbepaald in zwang ,
dan zij toen geweest zijn , tot een !king bewijs verftrekken , dat de keus van dezelve meer aan eene wezenlijke
en gevoelde behoefte , dan wel aan eene overdrijving ,
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aan opgevatte denkbeelden , of eene temperatunr-verandering in den geest en de gemoederen der Geneesheeren,
moot worden toegekend? Het tegendeel daarvan is ons
althans nog niet klaar gebleken.
Ondertusfchen , hoezeer Recenfent ook in meer dan
66n punt van de gevoelens van den geleerden Schrijver
afwijkt , zoo durft hij desniettemin de lezing en overweging dezer Verhandeling alien vaderlandfche kunstoefenaars aanbevelen , en eindigt met zijnen wensch naar meerciere lettervruchten van den bekwamen , werkzamen en
kundigen ALEXANDER, die , door zijne tegenwoordige betrekking tot het Rijks-Hospitaal te Utrecht, overvloedige gelegenheid heeft , om zoo wel het algemeen
karakter der aldaar heerfchende ziekten , als de vooren nadeelen eener antiphlogistifche behandeling , gade
te
De Verovering van Granada befchreven doorwAsHIN GTON IRVING naar het Handfchrift van ANTONIO
A G A P I D A. II Deelen. Uit het Engelsch. Te Haarlem bij de Wed. A. Loosjes , Pz. 133o. XIV en 347,
Fl en 356 bl. f 6-6o.
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e Heer WASHINGTON IRVING, zoo door zijn
Leven van coLum p us, als door andere welgefchrevene
werken , gunitig als Schrijver bekend, geeft ons in dete
twee Deelen eene Gefchiedenis van den Oorlog , door de
SpaanfcheMOIlarChell FERDINANDMISABELLA tegen de Mooren van Granada gevoerd , en welke met de
geheele verovering van dat bloeijend Rijk een einde nam.
Deze Gefchiedenis loopt van het iaatst van den jare 1431
tot aan het begin van 1492 , en omvat dus een tijdperk van ruim tien jaren. Zij is belangrijk om den
hardnekkigen wederftand, dien de Moorfche Voriten ,
fchoon door onderlinge tweedragt verzwakt, en reeds in
den aanvang door zware nederlagen en het verlies van
groote en fterke fleden ontmoedigd, niet nalieten , nog
Cc2

7+9 2WASHINGTON /R-vING
tot het uiterfte aan hunne overmagtige aanvallers tegen
te flellen. Het werk bevat daardoor eene aaneenfchakeling van grootere en kleinere gevechten , flrooptogten ,
krijgslisten en belegeringen, waarin niet alleen de heldenmoed, maar ook de krijgskunde, zoo der Spanjaarden
als der Mooren, meestal fchitterend uithlinkt. Zij verdient alzoo , ook uit het oogpunt der krijgskundige gefchiedenis , de opmerking van hen, wien dat yak van
wetenfchap ter harte gaat. Zoo vindt men hier niet alleen het gebruik van eene ontzaggelijke belegeringsartillerij, maar zelfs het aanleggen van mijnen , en eindelijk
nog het gebruik van buskruid tot het opberflen claarvan,
van welk laatfte wij niet wisten , dat zulk een vroeg
blijk beflond , gelijk dit dan , ook op bl. 91 van het
tweede Deel , als het eerst bekende voorbeeld daarvan
wordt opgegeven.
Of echter de vorm , waarin deze gebeurtenisfen voorgedragen worden , wel de beste zij , zouden wij grootelijks bewijfelen. Wanneer wij de Griekfche en Romeinfche Gefchiedfchrijvers vergelijken met de Kronijken der
Middeleeuwen, en deze laatfte weder met de nieuweren,
als HUME, GIBBON, VON MULLER, ARCHENHOLTZ, kan de toenadering tot den Kronijkvorm waarlijk als geene wenfchelijke zaak hefchouwd worden. En
dit echter is hier opzettelijk gefchied. Op den titel reeds
lezen wij: „ naar het Handfchrift van ANTONIO
AGAPIDA. " Deze AGAPIDA fchijnt een kloostermonnik geweest te zijn , en eene Gefchiedenis van den
Moorfchen Krijg te hebben nagelaten , welke in de Bibliotheek van het Escuriaal bewaard wordt. De Heer
WASHINGTON IRVING zegt zelf , in het begin Ziiner Voorrede: „ Offchoon de volgende Kronijk den
„ naam van den Eerwaardigen Pater AGAPIDA op ha„ ren titel aan bet hoofd voert , is zij meer eigenla een
„ weeffel, welks fchering de overgebleven ftukken van
„ des Paters werk uitmaken.” Hij heeft dezelve dan
ook uit andere Spaanfche en Arabifche kronijken, welke
meestal onder de bladzijden worden aangehaald, aange-
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void en uitgebreid. Doch dit had kunnen gefchieden ,
zonder den Kronijkvorm zoo flerk te doen uitkomen.
Reeds de opfchriften der Hoofdftukken doen dezen in
het oog vallen, b, v.: „ Floe grootsch en plegtiglijk de
„ Graaf van Cabra ten hove ontvangen werd." „ Hoe
„ de Graaf van Cabra op eene tweede gevangenneming
„ van eenen Koning uitging , en hoe hij daarbij voer."
Dit herinnert onwillekeurig aan de Kapittels van een'
Ridderroman of Kloosteritronijk. Ook de bewerking dier
Hoofdflukken , die meestal zeer kort zijn , en door geene
andere opmerkingen , dan die van den dweepzieken en
naar Heidensch bloed dorftenden Pater zelven , afgewisfeid worden, vermindert dezen indruk niet , maar doet
het werk , overeenkomflig des Schrijvers wil , dan ook
het voorkomen hebben van eerie Kronzyk, welke zich
alleen door eenen fraaijen flij1 (dien wij daarin geenszins
miskennen) , door mindere langdradigheid , en door het
weglaten van overtolligheden , van andere dergelijke onderfcheidt.
Naar het oordeel van Rec. is dit de wijze niet , waarop de
Gefchiedenis in onzen tijd behoort gefchreven te worden.
Sommigen inoge deze vorm behagen , misfchien omdat
alles bier Ferhaal is , en men nergens door eenigen oudheid- , of oordeelkundigen nittlap wordt opge!louden ; naar ons begrip is joist hiercloor ailes weggelaten , waardoor de Gerchiecienis regt nuttig en bruikbaar
wordt, en den*naam verdient van eene Leerfchool voor
Vorflen en Volken.
De Vertaling is in zeer goede handen gevallen. Nergens heerscht ftijfheid. Alles is in eene fierlijke en
krachtige taal , die flechts zellzaam navolging uit
bet Engelsch verraacit , overgebragt. Het uiterlijke verdient alien lof.
en zijn Tzyd. Uit het Engelsch van w. ttosco g , Esq., door STEEIVBERGE N vAN Goo o. Te Leeuwarden , brj Steenbergen
f 3 60.
van Goor. 1831. In gr. 8vo. XX en 404
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laatfte helft der XVde Eeuw is voorzeker een der
belangrijkfte tijdperken voor de gefchiedenis van den menfchelijken geest.
liê was het bevoorregte land, waarin
KunCten en Wetenfchappen zouden herleven. Reeds in
de I4de Eeuw hadden DANTE, PETRARCHA en
BOCCACCIO aldaar meesterftukken van Dichtkunst en
Prozaitiji geleverd; doch hun voorbeeld had niet onmiddellijk die gevolgen , welke men er zich van had mogen
voorftellen. Eerst in de volgende Eeuw ontflond , door
een' zarmenloop van vele allergunfligfte omflandigheden ,
in Italia eene vurige zucht tot beoefening der Griekfche
en . Latijnfche Letterkunde. Geestelijken en Leeken , Vorften zelfs, wedijverden als otn ftrijd in het opfporen van
de overgeblevene Handfchriften, het ftichten van Boekerijen geleerde inrigtingen , het uitgeven en verklaren
der beroemdfie oude Schrijvers ; en dit met een zoo gelukkig gevolg , dat al fpoedig de duisternis der barbaarfche Middeleeuwen vervangen werd door het glansrijk
morgenrood van befchaving en verlichting.
Onder de voornaamften, wier weldadige bemoeijingen
is dit opzigt aanfpraak hebben op de dankbaarheid van
het nageflacht , mogen c osmus en LAURENS DE
MEDICIS in de eerfte plaats genoemd worden. Tot
een der aanzienlijkfte geflachten van Florence behoorende, en daarbij door den koophandel onmetelijke rijkdommen verzameld hebbende , ftonden zij , als de eerften
onder hunne medeburgers , aan bet hoofd van dat Gemeenebest. Cosmus en zijn Zoon PIETER DE MEDIcis begunfligden , bij al den flommer der ftaatzaken , met alien jiver de ontluikende Letteren. Doch bijzonder was het openbaar en bijzonder leven van LAU'',
RENS (den Zoon van P I E T E R) zulk eene aaneenfchakeling van welgeflaagde pogingen ter bevordering van
Kunflen en Wetenfchappen , dat men hetzelve befchouwen kan als onmiddellijk verbonden met de gefchiedenis
van de herleving der Letteren.
Deze Staatsman en Letterheld is het , welken de En-

LAURENS DE MEDICIS.

395

gelfche Gefchiedfchrijver ROSCOE, ook door andere
werken , inzonclerheid door zijnen LEO DEN X, te regt
beroernd, ons in dit boek heeft voor oogen getteld.
Allernitmuntendst is in ons oog deze arbeid uitgevallen.
Het openbaar leven van LAURENS DE MEDICIS,
op zichzelve reeds hoogstbelangrijk , wordt in eenen
edelen en ongemeen vloeijenden fliji en tevens op eene
echt kritifche , wijze behandeld. Telkens , waar het te
pas kornt, vlecht de Schrijver de letterkundige loopbaan van zijnen held , zelf als Dichter , maar vooral als
vurig beminnaar der Grickfche en Latlynfche Letteren
bekend , in zijn verhaal in , en verbindt dit tevens zoo
uitmuntend met de geheele Letterkunde van dien tijd ,
dat men te gelijk met deze Levensgefchiedenis de Gefchiedenis van de toenmalige fludie der Ouden erlangt.
Hoogstbelangrijk zijn dan ook des Schrijvers berigten
omtrent de voornaamfle Letterhelden uit dit tijdvak ,
POGGIO, FR. FIL ELFO, PULCI, POLITIANUS,
F I C I N u s en eene menigte anderen , waardoor dit werk

bijzonder nuttig wordt voor hen, die , bij de beoefening
der klasfieke Schrijvers , tevens de beginfelen en den
voortgang van derzelver fludie in Italie wenfchen gade
te 'ban. Dit voortreffeUjk werk , offchoon niet nieuw ,
als zijnde reeds in 1794 zoo niet uitgegeven, dan toch
opgefteld, verdiende ten voile de overbrenging in onze
moedertaal. De kundige STEENBERGEN VAN GOOR
heeft zich van deze taak naar gewoonte, dat is uitmuntend, gekweten. Alleen zouden wij gisfen , dat hij, vooral
bij het laatfte gedeelte , de Hoogduitfche vertaling wat
te veel voor zich gehad heeft. Ten minfle meenden wij
hier en daar eenige Germanismen te zien doorfchemeren.
Ook had de correctie wel zuiverder mogen zijn , vooral
ten aanzien der jaartallen. Floe dit zij, bij het uitflekend werk, waarmede onze Letterkunde weder verrijkt
is, en bij den in 't algemeen zoo wel geflaagden
des Vertalers, mogen wij bij Beene kleinigheden ftilitaan.
Wij wenfchen het boek, ondanks de zeker niet gunflige
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tijdsomftandigheden voor foortgelijke werken , een ruim
vertier,, en bevelen het met voile ruimte alien aan, die
belang ftellen in Letterkunde en Gefchiedenis.

Kon/lantinopel en Turkije; door C. MACFARLANE.
II Deelen. Uit het Engelsch vertaald. Met Platen.
Te Arngerdam bij G. J. A. Beijerinck. 183o. In
gr. 8vo. XII en 378 , X en 364 bl. f 7 - 65.

T

egenover den titel van dit werk vindt men nog eenen
anderen , waarbij hetzelve wordt voorgedragen , als „ een
vervolg op R. WALSH, Reis naar Kon/lantinopel."
Het gunftig onthaal , aan laatstgemelde Reis te beurt gevallen , moedigde den Vertaler daarvan aan, om ook die van
den Heer MACFARLANE in onze moedertaal over to
brengen. En niet geheel zonder reden. In de eerstgenoemde toch vindt men eene befchrijving van het Europefche , in deze van het Aziatifche Turksje; terwijl
beider Schrijvers , over Kon/lantinopel breedvoerig zijnde, wederkeerig dienen kunnen tot aanvulling of bevestiging van elkanders berigten.
De Heer. MACFAR.LANE, die, gelijk uit het not
van zijn werk blijkt , reeds eenige jaren door Europa
gereisd had, bezocht in 1827 en 1828 het Turkfche Rijk.
In Augustus van het eerstgemelde jaar kwam hij te
Smyrna , vertoefde daar eenen geruimen tijd , deed eenige
ultflappen naar de naburige eilanden en dorpen , reisde
toen over Bergamo (het oude Pergamus) naar Magneen keerde over Sardes naar Smyrna terug. Van daar
begaf hij zich in Mei 1828 te fcheep naar Konflantinopel , waar hij tot in October verbleef,, wanneer hij ter
zee de t'huisreis aannam.
Het eerfte Deel van dit werk bevat een zeer uitgebreid berigt omtrent Smyrna, en wel voornamelijk met
betrekking tot de zeer gemengde bevolking dier ftad,
de zeden en gewoonten der Turken , Grieken Joden ,
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Franken enz., en den that der zamenleving aldaar. Merin
is ongetwijfeld veel belangrijks ; doch misfchien is het war
te lang gerekt, en bier en daar te veel met kleinigheden opgevuld. Ons kwam dit althans zoo voor , en in zeker opzigt verheugden wij ons , toen de Schrijver weder op reis
ging. Omtrent her eilaud Scio , de clad Erythrea, het meer
afgelegen 1?ergamo en Magneflê vindt men in dit Deel inderdaad belangrijke berigten.
Het tweede Deel behelst het vervolg van dezen uicflap.
De Schrijver geleidt ons door de bouwvallen van Sardes,
weleer de hoofdflad van Lyda en de zetel van CRES u s.
Wij vergezelden hem daar met belangftelling en vermaak.
Doch het verwonderde ons eenigzins, hem weder naar Smyrna, en van daar, zonder verder in Klein-Azie, door to cirin.
gen , naar Konflantinopel te zien vertrekken. Niet dat wij
dit in den Schrijver berispen; hij was meester, om zijne reis
korter of Langer nit re flrekken ; maar wiji de Vertaler in
zijn Voorberigr fpreekt van bet grgot gedeelte van Klein-zizi
Welk in deze Reis befchreven wordt. Wanneer men op
eene goede kaart den kring naziet, waarin de opgemelde
plaatfen gelegen ziju , zoude men onwillekeurig aan eene
drukfeil deuken , en meenen , dat bier klein gedeelte moest
gelezen worden, indien men zich niet op aannemelijke gronden overtuigd hield, dat dit de bedoeling des Vertalers niet
geweest is.
Hoe dit zij wij landen met den Schrijver re Konflantinopel, en hetgeen hij van daar mededeelt , is in ons oog verreweg het belangrijkfle van dit werk. Niet dat wij bier eene
omftandige befchrijving van openbare en bijzondere gebouwen , nude overblijffels, gedenkteekenen , inrigtingen of lets
dergelijks to wachten hebben. Integendeel, zoo weinig vindt
men hieromtrent , dat de Schrijver zelf in het laatfte Hoofdftuk erkenc, dat hij, „ alvorens Konflantinopel te verlaten,
toch een enkel woord van de flad en hare omflreken zeggen
moet," (bI. 316.) Hij zegt er dan ook lets van, doch geheel nit de hoogte, te weten van den trans des torPns van
Galata, die hem een uitmuntend Panorama der geheele flad
opleverde; terwiji hij voor het overige de fchraalheid zijner
berigten omtrent het plaatfelijke vrij kunilig verbergt, door
eene vergelijking te maken tusfchen de ligging van Napels en
Konflantinopel. Doch daarentegen vinden wij in dit Deel
boogstopmerkelijke berigten omtrent den thans regerenden
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Sultan M A IIM o U D, zijne gefchiedenis en karakter , de vernietiging der Janitfar.-n , de hervorming der krijgsmagt , de
geregelde benden van alle wapenen, welke de Sultan oprigt ,
of althans tracht op te ripen. Dic en nog zeer veel , 4t
welk daarmede in verband flaat, maakt den hoofdinhoud van
dit tweede Deel nit , en is inderdaad even aangenaam als
leerzaam. Wij herinneren ons niet , ergens keromtrent zulke
volledige en grondige berigten te hebben aangetroffen.
Vraagt men nu , waarom de Schrijver , zich zoo zeer met
bet gefchiedkundige bezig houclende, het plaatfelijke zoo
zeer heeft veronachtzaamd, dan is de oplosfing gelegen in
den wankelen flaat zijner gezondheid. Reeds wen hij Smyrna verliet, was hij zeer ongefteld. Voor eene poos herftelde
hij; maar hij (tome te Konflantinopel weder in, moest zijne
verdere plannen laten varen, en vertrok nog niec geheel
herfteld zijnde (bl. 3 45). Dit levers voor den Schrijver eene
alles afdoende verfchooning op, doch , hoezeer buiten zijne
fchuld , het vermindert de waarde van zijn werk.
Hetgeen ons in deze Reis bij nanhoudendheid hinderde , Is
de verregaande partijdigheid des Schrijvers, waarover de Vertaler zelf hem meer dan eens berispt en teregcgewezen heeft.
Wij laten in het midden, of de hevige befchuldigingen , welke
de Schrijver tegen F A B VIER en anderen inbrengt, al dan
niet van grond ontbloot zijn; maar hetgeen in het Bijvoegfel
A, (Ilde D. bl. 3c4 en volg.) 't welk eene nit de Franfche vertaling ontleende verdediging van dien Officier inhoudc,
gezegd worth , is letterlijk op den Schrijver toepasfelijk
, De Vaderlandsliefde der Engelfchen heeft hare flechte zijde.
„ Vreemde verdienften worden door hen niet mar waarde
„ gel-chat, maar onregtvaaadig belasterd. Het fchijnc, dat
alle deugden , alle talenten uic hun eiland afkomflig zijn ,
en men zoude zeggen , dat de bekwaamheid en de roem
„ van anderen een roof zijn aan Engeland gepleegd." — Bij.
zonder tegen de Rusfen . en Franfchen ftraalt alomme zijne
partijdigheid door. Zelfs de Ministers en Ambasfadeurs van
fommige Europefche Mogendheden worden hier daar op
eene zoo jammerlijke wijze ten coon gefteld, dat men inderdaad moeite heeft den Schrijver te gelooven. Wij bedoelen
bier bijzonder hetgeen op 254 en very, van het tweede
Deel voorkomt omtrent zekeren Baron van —, Afgezant van
eene der kleine Noordfche Mogendheden; zoo oak het op
bl. 150 voorkomende. Wij herinneren ons niec, dat de Schrij
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ver eenen vreemdeling prijst , behalve den Nederlandfchen
Ambasfadeur , den Baron VAN ZUYLEN, en deszelfs Gemalin. Aan dezen wordt op bl. too en 151 onbekrotnpen
lof gegeven. „ Het allerlaatst ," zegc de Schrijver, „ noem
„ ik den uitmuntenden Afgezant van het Hof der Nederlan.
, den en Mevrouw zijne Echtgenoot , die even uictnuntend
en beminnelijk in den omgang is als hij. In hun gezelfchap
„ vond ik mij gelukkig ; mar ik kon toch niet elken avond
,, in heczelfde huis doorbrengen." — In den mond van eenen
Engelschman , en wel van eenen Engelschman als de Heer
MACFARLANE, is dit eene ongehoorde loffpraak I
Over het algemeen erkennen wij , dat dit werk veel belangrijks inhoudt, doch twijfelen , of de wensch des Vern.
lers zal vervuld worden , „ dat hetzelve naast de Reis van
WALSH eene plaats zal vinden onder die boeken, aan welke
men eene blijvende waarde toekent." — Aan hem heeft het
intusfchen niet ontbroken.
De Vertaling is blijkbaar in zeer bekwame handen gevallen.

Verhandeling over het flaatkundig belang der openbare Opvoeding ,* door D' HERBIGNV. Te Brusfel , by Brest van Kem.
per.. 1830. In gr. 8vo. 1V en 76 bl.
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it werkje is opgedragen aan Z. M. den Koning. De bekwame Schrijver betoogt de noodzakelijkheid van het toezigt
der Hooge Regering op het openbaar onderwijs; de verderfelijkheid der door de Unionisten verlangde vrijheid van onderwijs , als alleen firekkende , om het onderrigt der jeugd
met der tijd den Jezuiten in handen te fpelen; de ongefchikt.
held der Jezuiten-orde tot her onderwijs , vooreerst om de
verderfelijke ftellingen tiler orde , en ten tweede, omdat de
bekwaamfte Jezuiten op eene andere wijze in de belangen
der broederfchap worden gebezigd, zoodat zelfs, geduren.
de tien jaren, alleen de leden van weinig verwachting gebe.
zigd worden tot het werk der opvoeding. Ailes worth met
historisch, letter- en redeneerkundig bewijs geftaafd. Naar
ons inzien wil de Schrijver te veel magt en te grooten invloed aan het Gouvernement laten: echter is dit altijd beter.
dan het tegenovergeiteld uiterfte. Indien wij nog met Belgie waren, zou Recenfent eene gemotiveerde beoordeeling van deze, in dat geval zeer belangrijke, Verhan-
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deling gegeven hebben. Thans bettaat daartoe geene reden
meer, en daarom zal dit weinige genoeg zijn. Het boekje ,
fchoon op bet oog bevallig gedrukt , is niet vrij van fpel- en
taalfouten , welligt door dat het te Brusfcl is uitgegeven.
Overigens is bet ook nog tegenwoordig de lezing waardig,
van leerrijken inhoud en goede {trekking.

Wat zal er van het Regtswezen in ons Vaderland moeten warden ? Te Groningen , big J. Oomkens. 1831. In gr. 8vo.
47 Bl. f : - 50.
e hoofdzakelijke inhoud van dit klein , maar welgefchreD
ven flukje komt op bet volgende neder. Het Regtswezen
in ons Vaderland kan in den tegenwoordigen flaat niet alleen
niet op den duur, maar zelfs niet lang meer blijven. De
reeds aangenomene nieuwe Wetgeving dient eater herzien en
gewijzigd te worden, will er te veel in is , welk als 't
ware aan de Belgen is toegegeven. Het is hierom noodig,
dat de Franfche Wetgeving eenigen tijd , echter zoo kort
mogelijk , voortdure, ten einde wel met fpoed, maar zonder
overijling, de noodige veranderingen in de Nationale Wetgeving daar te ftellen. Bij de beantwoording der vraag, waarin
deze veranderingen zouden moeten beaaan , zet de Schrijver
de volgende punten vooruit 1°. dat, al ware het, dat de
Natie bedrogen werd in den algemeenen wensch , om zoo.
danig van Belgie gefeheiden te worden , dat er geene andere
betrekking dan die van nabuur overblijft , het oude Vaderland dan toch wel zijne geheel eigene huishouding, zijne
eigene en bijzondere Wetten en Inftellingen zal bekomen;
2°. dat de Grondwet wijzigingen ondergaan moet , en 3°. dat
men het flelfel van bezuiniging met kracht en harcelijk omhelzen zal. Hierop voorcbouwende, zegc hij, dat, vermits de Franfche Regterlijke Inflellingen het grootfle bezwaar zijn , het volgende plan, naar zijn oordeel, op de
minst kostbare wijze, aan de meest dringende behoefte vol„ dat , behalve de Hooge Raad, in het Rijk
doen zoude
werd daargefleld den Hof van appel, namelijk allden voor
» de vonnisfen der Regtbanken van eeraen aanleg in burger.
• lijke zaken, of dat done Kamer van den Hoogen Raad
zelven met die appellen belast werd, even als eene andere
, Kamer met het werk der Casfatien. Bij dit plan zouden
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, de Provinciale lloven , zitting houdende in de hoofdplaat„ fen der Provincien , kunnen blijven, en belast zijn met
„ het liifftraffelijke over de geheele Provincie en met het
„ burgerlijke in eerflen aanleg , alsmede met de appellen van
, de uitfpraken der Kantons-regters in het bun aangewezen
• dilirict, gelijkelijk als de overige Regtbanken van eerflen
„ aanleg. flierdoor zoude de eerfle en tweede aanleg vol, komen gefcheiden zijn ; maar daarenboven zoude het plan
groote bezuinigingen opleveren , doordien die Provinciale
, Hoven flechts een gering getal leden zouden behoeven te
„ hebben.”
Dit plan wordt vervolgens nader en in bijzonderheden ontwikkeld welke voornamelijk daarop nederkomen, om de
Wetboeken op de Burgerlijke en Lijfaraffelijke Regtspleging
to herzien en te arresteren , en dan met de drie overige nog
eenigen tijd te wachten. Op die wijze (en met behulp eener
tranfitoire Wet) rekenc de Schrijver, dat men met 133a in
bet bezit van nieuwe en betere Regterlijke Inflellingen en
Regtsbedeeling zijn zoude.
Wij zullen dit plan, 't welk helder en krachtig is voorgedragon , niet opzettelijk ten toets brengen. Veel goeds is
er voorzeker in ; behartiging verdient bet in alien gevalle;
maar er is ook bet een en ander in , svaarmede wij niet zoo
gereedelijk zouden inflernmen. Het beflek van dit Tijdfchrift
verbiech ons eene breedvoerige ontwikkeling van ons bijzonder gevoelen, en wij onthouden ons liever daarvan geheel ,
dan zulks onvolledig to doen. — Wij bevelen hetzelve aan
de overweging van alien , die tot de Regterlijke Magt behooren , of tot de Regtsbedeeling in becrekking Haan, en er
prijs op ftellen , ow eindelijk nit een Land , 't welk op zoo
vele groote herinneringen van vrijheid en zelfftandigheid Bogen kan, eene nitheemfche en opgedrongene Wecgeving verbannen to zien. Want , gelijk de Schrijver even juist als
krachtvol opmerkt, „ nog leven wij order eene Wecgeving,
ons door overheerfching en geweld opgedrongen , gefchre„ in eene vreemde caul , en flrijdig in vele opzigten met
„ onze zeden en gewoonten. Nog geboorzamen wij aan
• Wetten, welke de Grondwet reeds vele jaren gebood, dat
„ door andere zouden vervangen worden ; nog hebben wij in
„ zekeren zin niet geheel opgehouden Franfchen te zijn.
Immers het gedenkfluk van de diepfle vernedering, welke
„ immer bet Vaderland onderging , wordt nog bij ons flaande
„ gehouden en gehuldigd.”
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Merkwaardigfle Levensbijzonderheden van Lord BYRON; ontleend uit het oorfpronkeltjke Engelfche [Perk van T H OM A S
Mo o RE. Te Dordrecht , bij Blusfd en van Braam. 183o,
In gr. 8vo. XII en 368 bl. (Met gefleendrukt Portret van
Lord BYRON.) f 3- 6o.

W

aar is de naam van Lord BYRON niet bekend, en in fommige opzigten berucht , in andere beroemd ? Levensbijzonderheden van hem zullen dus in Engeland niet alleen , maar
overal welkom zijn , met dat onderfcheid , dat 's mans land.
genooten alles meer tot in het kleine en minder belangrijke ,
wij en andere vreemdelingen flechts het voorname en belangwekkende zullen wenfchen te weten. De bekende Schrijver van het oorfpronkelijke , THOMAS MOORE, zelf een
vriend van BYRON, was in de gelegenheid, echte berigten
merle to deelen , en doec dit dan ook zeer breedvoerig; de
Vertaler heeft die voor ons Nederlanders te groote wijdloopigheid , blijkens bet Voorberigt , aanmerkelijk befnoeid : en
nog was bet boek ons lang genoeg. Hoe komt dat ? Afkeer van den held der gefchiedenis , als mensch befchouwd ,
mag er wel de reden van zijn. Ja ! Lord BYRON had
eenige edelmoedigheid , die echter grootendeels uit zekeren
ongezelligen trots , en niet uit een open en liefderijk hart
opwelde. Het gebrek aan voor zijn karakter gefchikte lei_
dingin zijne jeugd , en een zamenloop van omftandigheden ,
ftrekken tot gedeeltelijke verontfcbuldiging zijner veelvuldige
verkeerdheden. Zelfs het eigenaardige van zijn talent, de
hevigheid van zijne hartstogten , en geheel het grondweeffel
van zijne ziel , dat hij van de Voorzienigheid en niet van
zichzelven ontvangen had, maken hem meer verfchoonlijk
dan elk ander, met een ander karakter, een' anderen aanleg
en andere ontwikkeling , bij dezelfde ftemming en handelwijze
in de eigene omflandigheden zou zijn geweest. Maar dat
alles kan ons flechts nopen , om den beklagenswaardigen man
niet flreng te veroordeelen , en hem zelfs ons medelijden te
fchenken ; maar ontnogelijk kunnen wij hem hoogachten ; hij
Nat ons tegen ; hij ftoot ons terug. Wij ontvangen wel karakter en aanleg van God, en alzoo de meerdere vatbaarheid
voor en neiging tot deze of gene deugden en ondeugden ,
wetenfchappen en kunften , flutlin en daden. Maar bij dat
alles bezitten wij rede en geweten , en het is onze pligt , de
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kiem van het goede en fchoone in ons te ontwikkelen,die van
het kwade en onbevallige in ons te veraikken. Er is wel
nimmer een grooc Dichter zonder hevige hartscogteu, en hij
is oneindig vatbaarder voor alle verleiding en afdwaling, dan
de dagelijkfche mensch: doch daarentegen bezic hij ook fijner
gevoel en vuriger liefde voor alwat edel en groat is, kiefcheren fennak en verhevener vlugt des geestes dan deze.
Met zulk een tegengift doordrongen , met zulk eene hoogere
zielskracht gewapend, kan hij zich nit het flof verheffen , en
nice alleenlijk zich doen bewonderen, maar ook doen zegenen en beminnen. — Lord BYRON geloofde aan deugd noch
toekomilige vergelding, verklaarde zich onvatbaar voor blijvende liefde, en verachtte het menschdom en zichzelven.
Geen wonder, dat hij, fchoon fours uitgelaten dartel en vrolijk, althans voor het oog der wereld, echter doorgaans
droefgeestig en vol van wrevel was. Een Engelschman alleen kan zulk een zonderling fchepfel zijn. Hij zegt in zijn
dagboek onder anderen (bl. 254 van het aangekondigde werk):
„ Met genoegen ben ik gehecht aan mijn fragment. Het is
inderdaad geen wonder , dat ik er een fchreef; mijne ziel
zelve is een fragment." Hij huwde , bij voorkeur , eene allezins voortreffelijke Dame, maar die hij niet beminde, ten
einde geen gevaar te hebben am jaloersch te warden. Hij
bleef dan ook nice lang met haar verbonden. Zonder voorafgaande oneenighecien, verliet zij hem. Hij was met fchul,
den beladen , en Wilde geen geld voor zijne gedichten onevangen , maar gaf zijn wettig honorair aan andere hulpbehoevende geleerden ten gefchenke. Inmiddels volgde te zijnen huize , in het eerfte jaar van zijn huwelijk, executie op
executie; hij had eene lieve vrouw,, en weldra eene dochter,
die hij beminde. Desniettegenflaande gaf hij weg, wat hem
toekwam , en verkocht voor fchulden alwat los en vase was.
Die is immers geene manier van handelen?
Dat alles neemt nice weg, dat men in zijne brieven en
zijn dagboek fours aardige zetten y in& , fchoon altijd fcherp
en echt Engelsch; b. v. nit zijn dagboek, bl. 117 van het
werk: „ Eergisteren avond zag ik op Exeter Change de tijgers hun avondeten gebruiken ..... Daar was een Nijlpaard,
dat in zijn aangezigt net op Lord L, ge!eek: en de beerin
had juist de item en de manieren van mijn knecht ; maar de
tijger fuapee te veel," enz. Volgens bl 254 zeide op een
gastmaal Mevrouw DE STAEL van BY R ON: c'est un ddmon.
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Waar genoeg, zegt de Lord; doch nietcemin re voorbarig;
want het is onmogelijk, dat zij zulks zou hebben kunnen
ontdekken" Bl. 257 vinden wij: „ .MURRAY (de uitgever
zijner werken) heeft van zijnen broeder, boekverkooper te
Edinburg, eenen brief ontvangen, waarin deze hem fchrijfc,
dat hij wet gelukkig is, dat hij zulk eenen dichter heefc ;"
even alsof ik een trekpaard ware, of een ezel, of iets anders , dat aan NI u R RAY toebehoort," Maar het meeste beviel ons , mogelijk onl individuele en touter fubjective rede.
nen, bl 286: „ Laac mij eens ver(be)zinnen wat heb ik gezien. De eenige perfoon , die indruk op mij maakte, was
Lady C. L. , oudfle dochter van Lady S * * *. Zij zegt, dat
zij niet lief is. Ik weet het niet: maar — mijns bedunkens —
is alles lief, wat bevalt. Oudertusfchen befpeurt men bij
haar eene heldere en krachtige fchittering van geest en innerlijk leven : en zij bloost : en in hare manieren heeft zij
zoo veel van de mij zoo behagelijke en geliefde) fchuwheid
der antelope, dat ik haar meer waarnam , dan iemand anders
van hare kunne in het ganfche gezelfchap; en dat ik alsdan
flechts op iets of iemand anders het oog vestigde, wanneer
ik meende te befpeuren, dat mijn befpiedende en vorfchende
blik haar verlegenheid veroorzaakte. Zoo fchijnt er dan wet
zekere overeenftemming — eene harmonic, eene fympathie
tusfchen ons beiden te beffaan."
Maar genoeg van bet eene en het andere. Waarom wordt
nvkoN, toen hij op de Ak p.deinie was , altijd een fchooljongen genoemd? Er that immers in het Engelsch a fcholar,
bier te vertalen door een fludent ; en niet a fchoolboy,, hetwelk een' fchooljongen beceekent. — Druk , papier en portret
verdienen alien lof.
„

Carmen Elegiac= dicatum Collegio Spei Nauticae Ainfielodamenfi. In Itipem Turri Speykanae. Amftelodami apud C.
J. d Beijerinck. 1831. 8vo. pp. ao. f 3o.

Een

Latijnsch gedichtje is , helaas ! cegenwoordig reeds
eene zeldzaamheid geworden, en wat zullen wij dan zeggen
van een van omcrent vierdehalf honderd regels , vol varier.
landsch gevoel , vuur , kracht , en blijken van kunde en bekwaamheid? De inhoud is eene regtmatige kiagt tegen de
Belgen , in tegenoverflelling van onzen moed en belang. Het
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kwaad , door hen aangeregt, worth in een even waar als
affchuwelijk tafereel ons bier medegedeeld. Er is veel blijk
van geleerdheid, vernuft en fmank in. Wij hebben ons in.
zonderheid verwonderd , hoe de Dichter de blaauwe kieten ,
kobijnfche mutfen , DE POTTER, DE CELLES, DE STASSART, DE BROUCKERE, GENDEBIEN, SYLVANUS
(VAN DE WEIJER), LAFAYETTE, Om

niet van DANTON,

MARAT, DAMIENS, BALTHASAR GERARDS, CLEMENT,
RAVAILLAC en anderen te fpreken, in goede Latijnfche verzen heeft kunnen brengen. Er heerscht in het geheele gedicht eene groote gemakkelijkheid, zoodat men wel zien kan,
dat de Dichter niet alleen de Latijnfche taal, maar de Latijnfche tier meester is. Wij willen in een Nederdnicsch
tijdfchrift geene Latijnfche proeven bijbrengen; maar inzon,
derheid troffen ons de frani gefchilderde voorfpoed en bloei
van Belgie onder onzen Koning, hunne friorkerij, het te vergeefs vragen om eenen Koning bij de Franfchen, de moed
onzer krijgslieden, de edeie zelfopolfering van VAN SPEYK,
enz. Wij , opgevoed in eenen tijd , toen de leerlingen van
BURMAN den tweeden en j. SCHRADER zelve handen aan
de Latijnfche Tier floegen, weten , hoe de beoefening dier
poezij ftnaak, verheffing, gevoel en tact geven kan en moet,
om de fijne en onnavolgbare fchoonheden van eenen V I R GILIUS HORATIUS of PR OPERT 'us te waarderen. De ge
leerdheid van eenen WYTTENBACII, BAKE, VAN HEUSDE en anderen moot den geest flevigheid bijzetten;
maar het is ons nog onverklaarbaar , hoe nit de fchool van
eenen VAN LE NNE'', WA S S ENBERGH, B OS S CHA
PEERLRAMP geene jongelingen, voortfpruiten , die, op het
voorbeeld van zoo vele leerlingen van BURMAN en s c H KA.
DER, hunne krachten in dit aangenaam en'nuttig deel der
Letteren beproeven De Dichter van dit Carmen is een
geoefend man. Zijne kennis is zoo uitgebreid , dat min
voorkomende en gewone woorden , misfchien wel Bens re
veel door hem op enkele plaatfen opgenomen , bij de eerfte lezing het dadelijk begrip min gernakkelijk maken ; hetgeen onze goedkeuring niet wegdraagt, daar het een eerfle
vereischte van alio taal , fpraak en fchrift is , door den
redelijk geoefenden dadelijk begrepen te worden, en dit althans in eeue zoo zelden weer voorkomende foort van letterwerk het geval inzonderheid zijn moet , om den zwakken
niet of te fchrikken. Men kan hierbij zien , dat de Dichter
BOEKBESCII. 1831. NO. 9.
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flier alleen de oude , maar ook latere Latijnfche Dichcers
met bijzondere vlijc beoefend heefc. Wij danken hem voor dic
gefchenk aan het Vaderland , wenfchen het Collegie Zeetnanshoop geluk met de opdragt , hopen . dat ook deze bijdrage
voor de kosten tot den Vuurtoren voor VAN SP EYK, al is Zij
dan ook te dezen van weinig belang, weldadige gevoigen zal
hebben, en noodigen de Schrijvers van de geleerde Bibliotheca Critica nova nit , om meer bepaald voor Latijnfche
lezers de waarde van dit Carmen te ontwikk.elen , en bij die
gelegenheid de meerdere beoefening van dit vak van Letterkunde aan te bevelen en op te wakkeren ; terwijl wij erkentelijk betuigen , dit gedicht met een driedubbel genoegen te
hebben gelezen : vooreerst , wegens inhoud en doel ; • ten
tweede, wegens de voortreffelijkheid van het auk zelve , en,
ten derde , wegens het blijk , dat er nog zoo verdientlelijke
Latijnfche Dichcers order onzen landaard fchuilen.

Kusjens, (Naar het Latijn van J A N U S SECUNDUS, door
Mr. A. W. ENGE LE N.) Te Groningen , bij W. van Boe:
keren. 183o. In 12mo. XU/ en 7i bl. f

De Nederlancifche jeugd outvangt bier van den Heer Mr.
eene hoogst bevallige navolging der Yana van
jAN y s SECUNDUS, met eene voorrede, een beknopt levensbericht (ENGELEN volgt de fpelling van BILDERDIJK)
yan I A NUS SECUNDUS, en eenige korte aanteekeningen
tot opheldering, alles in den vorm van een almanak , verguld op fnede , en in eene fluif rondgezonden. Tot heden
toe ontbrak ors zulk eene navolging, en dit was te meer
jammer, daar vreemde volken den Nederlandfchen Dichter der Balla in hunne moedertaal lazen , en wij Nederlanders , die de natuurlijkfte aanfpraak daarop hadden , van dat
genoegen verftoken waren. De verdienflelijke Vertaler heeft
allezins eer bij zijne vertolking ingelegd. Zij is niet te
vrij , en tevens niet te tlaafs. Tot proeve diene het zevende l'usjen :
ENGELEN

Honderdmalen honderd kusjens ,
Duizendmalen honderd kusjens ,
Duizendmalen duizend kusjens ,
Zoo veel duizendmalen duizend,
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Als er ftarren aan den hemel ,
Droppen zijn in 't golvend meer,
Zoude ik van uw purpren wangen ,
Van uw lieve, vochte lipjens,
Van uw vriendlijk fprekende oogjens
Onophoudlijk rooven willen ,
Dallid, Godlijk fchoone maagd!
Maar wanneer ik vol verrukking
Vastkleef aan die rozenwangen ,
Vastkleef aan die purpren lipjens
En die vriendlijk fprekende oogjens,
'k Mag dan (ach!) die rozenwangen
En die lipjens niet aanfchouwen ,
Noch die vriendlijk fprekende oogjens,
Noch dat lachjen, dat zoo zoet ,
Even als de God der dagen
Zaamgepakte donderwolken
Wegdrijfc van den blaanwen
Als hi] wear zijn glodnde rosfen
Door het heldre luchtruhn ment —
Zoo ook , door het zoetst vermogen ,
Al de tranen van mijn wangen ,
Al de zorgen nit mijn boezem ,
Al mijn zuchten henenjaagt....
Ach! hoe zijn mijn minnende oogen
Dos in tweeftrijd met mijn lippen!„
Zoude ik ooit dan 'c Hoofd der Goden
Als mijn medeminnnaar dulden,
Daar mijn oog ook zelfs mijn lippeu
Niet als medeminnaars duldt ?
Zie ! dat is regt luimig en teeder , een model van een
minnelied ! — Nu nog het elfde Kusjen:
Men zegt mij , dat ik foms to dude kusjens geve ,
Waardoor de ftatige ernst der grijzen words gekrenkt.
Maar als ik zwijmende op uw lieve lipjens kleve ,
Mijn fchoone , vraag ik dan , wat ieder van mij denkt?
Neen ! door uw kusjens gansch verhemeld en verengeld,
Weet 'k zelf naauw, wie ik ben, in die volzaalge fond.
(Liever: Ken ik rnijzelven naauw in dien volzaalgen fiond.)
Haar lelieblanken arm rondom mijn p als gefrengeld,
, daar ze lachc , een kusjen op mijn mond ,
Drukt
Dd2

408

A. W. ENGELEN

zoet , zoo dartel , als ooit Cytheree voordezen (NB)
Aan fieren Ma yors fchonk ; en ijlings vat zij 't woord:
, War zoncit gij 't oordeel dier gefirenge Heeren vreezen ?
't Js voor mijn rechtbank flechts , dat deze zaak behoort."
Zoo

Deze zijn twee van de zedig/le Kusjes. Het vijfde, het tiende , het twaalfde, het dertiende , het veertiende , het zestiende en het zeventiende Kusje h. v zijn nog iets darceler ;
maar altijd kiesch en bevallig. Hetgeen Recenfent echter in
deze minnedichcjes hinders, (en dic is de fchuld niet van
den Vertaler,, die integencieel een' gazen fluijer over het
fchoone naakt van het oorfpronkeiijke geworpen heeft) is alleen , dat de liefde bier bij uitfluicing fleeds van de zinnelijke
zijde bezongen worth. Men vindc er bijna niers van die harm.
nie der zielen , bijna niets van dat kwijnende en teedere , dat
roerend verhevene , hetwelk celkens door bet onmisbare
fchalkfche en wulpfche in het minnedicht moet heenflralen ,
om de eentoonigheid of te breken , en het esthetisch welgevallen , dat zoowel met den zedelijken als met den zinnelijken fchoonheidszin zamenfmelt , te wekken niet alleen,
maar ook te boeijen. De Atnores van ovIDIUS en de meeste
Minnedichtjes van CATULLUS b. v. vervelen bij eene herhaalde lezing; maar de fleroides van OVIDIUS en zeer vele
Elegii'n van TIBULLUS behagen altijd , omdat er hooge en
edele gevoelens in ademen. ZOO onaffcheidelijk is het verband van zedelijkheid en fraaije kunfien, Of wie zal Diet mcerdere fchoonheid vinden in plaatfen als deze , bij TIBuLt us ,
aan Delia:
Te fpectent , fuprema ntihi cum venerit hot-a;
Te teneam moriens defi'ciente manu &c.
benevens een aantal dergelijke , dan in het Aestus erat ,
diamque dies exegerat horam &c. bij ovintus, van Corinna
fprekende ? De liefde van SECUNDUS voor zijne Dafne
fchijnt dan ook grootendeels eene verflingering op Naar vergankelijk fchoon te zijn geweest, zonder dat achting en ftille
bewondering van hare deugden en begaafdheden van geest
(waar niet eens van gerept words) die natuurlijke en zoo al
vergeefiijke , tech altijd flechts alledaagfche neiging veradelden. Hij had te voren zekere Julia, eene jonge Dame van
annzienlijken huize te Mechelen , bemind en bezongen ; doch

E WIENS.

4C9

deze /jet zich door hare ouders overhalen, om aan een' ander', een reeds bejaard man , hare hand te fchenken; en de
begaafde Hagenaar SECUNDUS, die, behalve in de behan.
deling der Latijnfche poezij, ook in fchilder. en graveerkunst
uitmuntte, en in hooge guest bij Keizer KAREL V florid,
verzette zijn verdriet . in Spanje door een aantal minnarijen,
waaraan wij vele zijner gedichten , onder anderen ook de
Kusjes, verfchuldigd zijn. Het is inderdaad te bejammeren,
dat de Dichter op den 24 September 1536, bet 25fle jaar
zijns ouderdoms nog niet bereikc hebbende, denkelijk aan de
gevolgen zijner ligtzinnigheid , overleed. Hij werd te St.
Arrant , niet ver van Doornik , waar hij gellorven was, begraven. Op zijn graf werd een gedenkteeken geplaatst,
welks opfchrift zijne dichterlijke en andere begaafdheden vermeldde. Dar gedenkteeken, in het jaar i566 door de woede
der beeldflormers decrlijk gehavend zijude , werd later weder
, en met een nieuw opfchrift voorzien.
Terwij1 hij zich verheugt over de aanwinst onzer Letterkunde door het verdienftelijk werkje van den Heer E N G E.L E N , wenscht Recenfent aan hetzelve een druk vertier: en
waarom :flea Er zal niets uit geleerd worden, dat niet
vooraf reeds noodwendig geweten wordt. De Chanfons van
BARANGEE. zijn in aller handen , en dear vindt men vrij
wat meer en detail. Recenfent wil met zijne aanmerkingen
eenvoudig zeggen , dat de bier bezongen hartstogt eigenlijk
geene liefde is , die ten grondflag van een gelukkig huwelijk
flrekken kan, en hij hoops door den fmaakvollen Vertaler
niet gehouden te worden voor een wrevelig Reeenfent. (*)
(*) Zie Voorrede, bl. X:
Mij leez' de jongeling , wien Amos pijltjen grief& ;
Mb 't lieve maagdelijn , door 'c zoet der min bekoord;
Mij al wat Dichtkunst aamt en ceederheid en liefde: —
Geen WREVLIG RECENSENT of lieden van dat foort !

Het Recht van Bruiloftsavondkout , eene Franfche Legende,
uf t het oorfpronkelijke vertaald door Mr. I. VAN L E N N EP.
Te ihnlierdam , bij P. Meijer Warnars. 1830. In gr. 8vo.
II en 84 bl. f I -SO.
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nder de hatelijke voorregten der aanzienlijken in de Mid.
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deleeuwen behoorde onder anderen, dat de I-leer van menige
Heerlijkheid , en dat zoo wel een geestelijk, als een wereldlijk /leer , het regt had , althans het zich toeigende,
om , v66r de voltrekking des huwelijks , het gezelfehap der
bruid, gedurende zekeren tijd, voor zich alleen te vorderen;
welk regt in het Fransch droit tie nopcage (Recenfent meent
ook wel gelezen te hebben droit de jambage) geheeten werd,
en door den Heer VAN LENNEP, uit eerbied voor de
goede zeden, het recht van bruiloftsavondkout wordt vertolkt. Het hier aangekondigde , met een fraai vignet verfierde werkje, is eene gemakkelijke, bevallige, en buiten
twijfel (want Recenfent is met het oorfpronkelijke niet bekend) dat oorfpronkelijke niet weinig verfraaijende navolging
van de Franfche Legende Le Droit de Nopcage, te vinden in
i'llistorial du Jongleur , zijnde het tweede deel eener verzameling van Verhalen Kronijken en Vertellingen, waarvan
het eerfte genoemd wordt Les Contes du Gay-Scavoir. Daar
van alle Legende , hetzij door mondelinge overlevering,
hetzij door opzettelijke te boek ftelling , de flof gegeven is,
en dus de verdienfle des Dichcers zich altijd tot den vorm,
de bewerking en wijze van voorflelling , bepaalt, zoo bezit
deze vertaling geheel of grootendeels de verdienfte der oorfpronkelijkheid, en men herkent er dan ook met genoegen
de manier en den flip van den Beer NT A N LENNEP in.
SAM ROBERSAAR van Beauvais Z011 huwen met KLAARTJE, dochter van den huisman ALBERT PIETERSZOON.
Nu fchreven zich de Baron van Montguifard en de Abt van
Klarebron gelijke regten toe in de landareek , waar KLAARTJE woonde. Belden zoeken haar dus voor een uur , tot
uitoefening van hun regt van bruiloftsavondkout, aan harm
bruidegom te ontvoeren; doch deze weet met zijne bruid en
hare familie, gedurende den twist der wederzijdfche onderhoorigen , naar Beauvais te ontkomen , waar men volkomene
veiligheid genoot, alzoo Beauvais zich tot eene gemeente
gevormd had , en daardoor onfchendbaar was. Tot opheldering zijn een aantal aanteekeningen achter het werkje gevoegd , waaruit men het regt der vrije gemeencen , en dat
der Edelen , als ook de zeden der Middeleeuwen toereikend
leers kennen.
Tot aanbeveling diene dit weinige. MONTALBAAN,
Schildknaap van den Baron , was KLAARTJE komen opeifchen.; maar , eer hi; haar had kunuen medevoeren , kwam
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ook de Steevoogd van den Abt. Beide Heeren waren van
gewapend gevoig verzeld. De Steevoogd deed insgelijks zijnen eisch. Nu raken de twee Heeren aan 't kijven:
MONTALBAAN.

Heer Steevoogd ! weinig is 't mijn zaak
Om over leen en recht te praten.
Den Ambtman gun ik deze taak.
Ik zal dus 't redeneeren laten ,
En ken alleen mijn Heers gebod,
Om Klaartje, indien gij 't wilt gehengen ,
't Zij dood of levend, naar het Clot
Van Montguifard met mij te brengen.
DL STEEVOOGD.

Geenszins, heer Schildknaap! flechts met mij
Zal Klaartje pan , en naar de Abdij.
Zoudt gij op nieuw oils recht belagen?
Is 't niet genoeg, om alle dagen
In onze bosfchen ' t wild te jagen?
Zoodat wij in de ganfche ftreek
Geen hertevel meer kunnen vinden,
Om 't kleinfle misboek in te binden.
Is 't Diet genoeg, om nit de beek
Van Klarebron uw visch re halen ?
Zoodat men fnoek meer Vindc noch alen;
Hoewel een monnik zonder visch
Een voren zonder water is.
Heer Schildknaap , neen ! de druiventrosfen
Zijn lang genoeg door Satans vosfen
Uit 's Heeren wijngaard afgefneen.
En hij kwam voor den Abt een meisje halen , tot vervulling
van het regt van bruiloftsavondkout! Ziedaar de druiventros,
dien men door geenen vas des Satans , d. i. door een wereldlijk Edelrnan , nit den wijngaard des Heeren wilde laten
wegrooven !

De Heldendood van REINIER CLAASZOON. Door P J. DE
BOSSON. Te Dordrecht , bij J. van Houtrijve Jr. 183 t.
In gr. 8vo. VI en 33 bl. f 1 20.
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uin. van pas befloot de Fleer DE BOSSON dezen verdienftelijken heldenzang uit te geven , nu alle y monden en barren
nog vol zijn van lof en bewondering des onvergetelijken VAN
SPEVIC. Flier en daar , fchoon nergens iets is overgenomen ,
herinuerden wij ons wel enkele plaatfen Alit De Overwintering
van Nova Zeinbla; en ook de opeenflapeling van her koppel.
woord en heeft de Heer DE BOSSON met TOLLENS
gemeen, b. v. hi. 19. Voor dat en, en, en mag hij voortaan zich wel wachten. Wijders befpeurden wij fours eenige
onnaauwkeurigheden en ongelijkheden in taal en Ipelling. De
dubbele t is hinderlijk , en her rijm van zijn op klein (bl.
16) zeker niet fraai. Intusfchen verdient het vers , over het
geheel zeer veel nanbeveling , en zal bij de Natie welkom
zijn. De Dichter (en dit was bier moeijelijk) heeft zich
voor het navolgen van HE 1..ai ER s , hetwelk antlers bij dat
onderwerp gansch onwillekeurig gerchieden kon , wel weten
to wachten , zoodat hij alleen de flof, maar niet de voorftelling met HELMER s gemeen heeft. De toefpraak van CLA sSENS aan de fcheepsgezellen is bij HELMERS korter en
krachtiger; het antwoord der manfchap insgelijks. DE BOSs o N heeft zeker veel moeite am die plaats beileed , our,
zonder zijnen voorganger nit te fchrijven, nagenoeg hetzelfde
te zeggen. Recenfent zou wel durven wedden , dat DE
BOSSON nog flouter, en zeker vrijer, in zijn dichten zou zijn
te werk gegaan , indien H ELMER S niet v6Or hem dat eigen
onderwerp, al is het dan ook meer in het voorbijgaan , bezongen had. Zoo iets is altijd hinderlijk in de behandeling
van een historisch , zelfs van een natuurkundig onderwerp.
Al maakt men flechts een vets op de Lente , dan werkt het
tegen, ads een couplet uit BILDERD1JK of TOLLENS
to binnen Somwijlen had men gelijkfoortigen
inval. Ware men van het beftaan der vroegere verzen onkundig , dan ging men zijnen eigenen gang ; maar nu ziet
men zich geituit ; met denkbeeld , inkleeding en verfificatie
raakt men verlegen , en flutt welligt zijne eigene gelukkige
vinding weg , omdat een ander denzelfden inval reeds gehad
heeft . en men het verwijt van letterdieverij ontgaan wil.
Dit Idles geldt echter alleen van min of meer kunst- en
planmatig opgeltelde gedichteu. Verzen , die waarlijk en geheel uit het hart firoomen , echte oden en elegien, laten
iernand nimmer verlegen cn brengen hem nergens in twijfel.
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Bij het oogenblik der vervaardiging is men zoo geheel zichzelf, en denkt zoo weinig aan bet oordeel van anderen, dat
men zijn overweldigend gevoel zich lucht last zoeken, gelijk
het wil. Die inblazing is echter, in hare hoogere zuiverheid,
alleen eigen aan de Lyrifche poezij : in de Epifche , de Didactifche en de Dratnatifche werken verftand en hart re gelijk , en zelfs het verftand in zoo verre nog meer , dat hetzelve het plan ontwerpt , en den weg baant, waarin het gevoel zal gedwongen worden zich nit te itorten. Maar wij
molten bier niet breeder over uitweiden. Gaarne zouden wij
lets tot proeve nit het aangekondigde dichtftuk mededeelen;
doch , daar wij vertrouwen reeds genoeg tot lof er van te
hebben gezegd, zullen wij Hever de pen bier nederleggen.

De ifvondklok; of Oppekkingen tot Geloof en Codzaligheid.
Door GEORG GESZ1VER, Predikant en Hoogleeraar te
Zurich. Uit het Hoogduitseh. Te Ansgerdam,
ten
Brink en de Vries. In gr. 8vo. 171, 290 bl. f 3-:

Dit

boek moet, naar des Schrijvers aankondiging, een
ftichtelijk werk zijn , en heeft ten doel de opwekking en
bevordering van Christelijke kennis , gezindheid en gevoelens.
Tot den naam ilvondkdok vinden wij in het werk zelve geene
andere aanleiding, dan eene foort van gedicht, bij wijze van
inleiding vooraan geplaatst, hetwelk , naar het ons voorkomt , in ongebonden flijI eene betere bonding zou hebben,
dewijl deszelfs vlugt niet hoog genoeg is , om op den naam
gedicht aanfpraak te kunnen waken, b. v.:
Bij 't nedrige Friedland
had eens de ridder van Friedheim zijn for,
Een man om zijn inborst geprezen ,
Wiens handel en wandel de waarde der deugd
In al haren iuister bewezen.
Bij aanzien en voorfpoed , gematigd en vroom,
Tevreden en dankbaar te gader,
Genoot hij als landheer het wenfchelijkst lot,
Het reinfle genoegen als varier.
Het werk zelf beflaat nit de volgende vettoogen: I. Dagelijksch gebed. It. De voorbidding van Jezus voor de zijnen.
III. De zorg van Jezus voor de zijnen leert ons voor de onzen
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te zorgen. IV. Ons doel is bij Christus te zijn. V. Over het
fist van het gebed van dezus „loan. KM: 26. VI. Het
Evangelie van Christus eene kracht Gods om zalig te waken.
VII. Godsdienflige gezindheid en menfchenliefde zip; de weg
ter verkrijging van hoogere gunstbewijzen. VIII. Het hoog/le
voor den mensch ligt in het Christendom. IX. De beste en
beproefdfle middelen ter bevordering van het ware Christendom.
X. Het geluk van een vroom gezin. XI. Kinderlijke onderwerping aan Gods wil. XII. De zegepralende vreugde van het
geloof van den Christen. XIII. Hun , die God lief hebben , moeten alle dingen medewerken ten goede, XIV. Over het Christelijk gebed. XV. Onderwerping en troost in laden en ondoorgrondelijke beproevingen. XVI. De fchoonfle deelneming, XVII.
Het zoeken van den Heer. XVIII. De wijsheid Gods in het
onderwijs der menfchen. XIX. De levende hoop van den Christen in laden en dood. XX. Over het levend geloof. XXI. Over
het gebed des Heeren. XXII. De kinderdoop. XXIII. De hoop
op eenen zegenrijken zaaitijd. XXIV. Over de eer,, die wij
menfchen fchuldig zijn , in tegenflelling van die , welke Cod
alleen toekomt. XXV. Over de eer , die wij de menfchen
fchuldig zijn. XXVI. De vatbaarheid voor het genot der levende hoop. XXVII. Het doel aller Christelf/ke zamenkomfien.
XXVIII. Waarfchuwing tegen het vooroordeel, alsof bij God
aanneming des perfoons ware. XXIX. De verlosfing van den
vromen uit de verzoeking. XXX. Overdenkingen op het Kersfeest.
Deze vertoogen zijn zoo ingerigt , dat gedeeltelijk de aan
het hoofd genoemde onderwerpen in eene redekunflige rangfchikking der deelen behandeld worden. Zoo words onder
anderen de kinderdoop voorgefteld als 1. treffend voor het
Christenhart , 2. heilig voor kinderen , 3. verpligtend voor
ouders , en 4. belangrijk voor alien, die er bij tegenwoordig
zijn. In andere bier voorkomende flukken gefchiedt de voorftelling van het onderwerp meer occafioneel , verbonden aan
de behandeling van eene of andere bijbelplaats. Onder deze
laatfle foort trok onze aandacht tot zich het ftuk : De wijsheld Gods in het onderwijs der menfchen , in hetwelk een zeer
doelmatig gebruik is gemaakt van Hand. X. Beide foorten
van behandeling doen ons gisfen , dat wij bier vertoogen
ontvangen , die oorfpronkelijk als leerredenen hebben gediend , gedeeltelijk zoo als zij bier voorkomen , en gedeeltelijk tot derzelver tegenwoordige beftenaning , was den vorm
betreft , omgewerkt. Uit het voorberigt blijkt , dat G e s z-

DE AVONDKLOK.

415

Hier de vervaardiger is van alle bier geplaattie Ilukken,
maar dat hij ook van den arbeid van fommigen zijner vrieuden gebruik heeft gemaakt tot zamenflelling van deze verza.
meting. Andere fchrijvers worden echter niet genoemd, ult.
genomen LA VATER aan het hoofd van het fink: Over het
gebed des Ileeren. De inhoud van dezen (=del getuigt van
het geloof der fchrijvers aan de kenmerkende leerftukken van
het Christendom , die bier doorgaans op eene hartelijke en
tevens verflandige wijze tot ilichting der lezers worden aangewend. Hier en daar echter vinden wij bewijzen aangevoerd , die, hoewel dan ook de beweerde zaken zelve waar
en nuttig zijn, tot derzelver flaying niets bijdragen. Wie
zal het. bij voorbeeld , den fchrijver niet toeitemmen , dat
het des Christens verpligting is, om voor de genen , die hem
dierbaar zijn, te bidden? Maar geheel ftrijdig met een regt
verftand der Heilige Schrift is het, wanneer tot aandrang van
deze verpligting, bladz. 9 van dir werk , gezegd wordt: ,Ik
„ meen , dat dit eene voorname reden is, waarom de fchrif„ ten des Nieuwen Verbonds zoo gaarne de uitdrukking be„ zigen , dat de Christenen , en gewis de edelfie en beste
„ het allerzekerst, gekocht zijn tot Priesteren Gods, een
„ uitverkoren geflacht, een koninklijk Priesterdom , een hei, lig yolk, een y olk des eigendoms, omdat zij juist als
• Voorbidders voor hunne broeders tot God zouden gaan.”
Wij vinden de aanhaling van deze in het Oude Verbond
gebezigde benamingen, aan de Christenen gegeven, r Petr.
II: 9. Aldaar en overal , waar ook op andere plaatfen afzonderlijke gedeelten van deze benamingen van den Christen
gebezigd worden , duiden dezelve wet in het algemeen de
verpligting aan van de Christenen , om God door geheel hun
gedrag te verheerlijken ; maar nergens begunfEigt het verband
de meening , dat in het bijzonder de verpligting bedoeld
wordt, om voor elkander te bidden. In het fink: Het zoeken
van .Tezus, hinderde ons de zinfpeling op het zoeken van den
Heer door de vrouwen, toen zij zijn lijk zochten. Het zeg.
gen van den Engel, toen zij bij zijn graf kwamen , tot die
vrouwen : vreest niet! is toch waarlijk ook al geen bewijs,
dat de Christenen ook nu nog, bij welke het zoeken van Jezus daarin beilaat, dat zij „ hun oog openen voor zijn Hat,
„ verlangen naar de rust, die hij fchenkt , dorflen naar de
kracht, die uit zijne volheid ontfpringt , en hijgen naar de
„ zekerheid zijner liefde,” niet behoeven te vreezen. Indien
NER
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de Ascetici van onzen tijd FIELLENBROEK en anderen
flechts afkeuren om hunne verouderde mai en ftij1, en zij
veroorloven zich even zulke gezochte woordfpelingen en onnatuurlijke vergeestelijkingen, dan handelen zij onedelmoedig;
en dan is het te voorzien , dat ook zij reeds verworpen en
vergeten zullen worden wanneer nog menigeen der oude
fiichtelijke fchrijvers, doot hunnen hartelijken Loon van godsvrucht , door hunne onmiskenbare firekking tot bevordering
van ware Christelijke godzaligheid , en door het wijze van
hunne belluring in de onderfcheidene gevallen des levens, nog
een groot en duurzaam nut zullen flichten. Wij waken deze
aanmerking minder om het thans aangekondigde werk, in hetwelk het berispte flechts eene zeldzame uitzondering is op
het geheel, hetwelk doorgaans ook aan bet gezond verfland
nuttig voedfel verfchaft ; maar owdat de meening zoo geheel
zeldzaam Hier is, dat, wanneer flichting het hoofddoel van
eenen redenaar of fchrijver is , men het met het juiste der
bijbelverklaring en der redeneringen zoo naauw Hier behoeft
te nemen. Het gevolg daarvan is , dat bet den toehoorder of
lezer wel eens gaat gelijk den man, die bij CICERO klaagt:
nescio quo mode , dual lego asfentior : cum pofui librum, et
coepi cogitare , asfenfio omnis ilia elabitur. Wil men wezenlijk
en blijvend nut flichten door ftichtelijke redevoeringen en
gefchriften; wil men in ftaar zijn , om de befchuldiging der
ligtzinnigheid of te weren tegen de ware godsdienftigheid,
alsof dezelve dwaasbeid ware, dan zorge men toch, dat men
alle zijne voorftellingen van godsdienftige waarheden en pligten fleeds kan verantwoorden , als woorden van waarheid en
gezond verfland.

Parabelen van AGNES FRANZ. (1st her Hoogeluitsch door
M. c. B. Met eene Voorrede van P MoEN S. Te Haarlem ,
bij de Wed. A. Loosjes, Pz. 183o. In kl. evo. X11, 180
b l.. f 1 - 5o.
]b
at een uithangbord voor eene landelijke herberg is, dat
is , zegt P. MOENS, hare Voorrede voor dit boekje. Zij
noodigt namelijk alien, die, na het beoefenen van ernflige en
gewigtige bezigheden , naar eenige verlustiging veer verfland
en hart verlangen om dit bevallig gefchreven werkje in handen te nemen , en zij du: ft zich vleyen , dat die allenvoldoening
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zullerr vinden. Met deze loffpraak kan Rec. flechts ten deele

zich vereenigen. Hij erkent , dat het een lief boekje is; dat
menige lezeres (voor jonkvrouwelijke landgenooten inzonderheid werd het vertaald) in de eenvoudige natuurtafereeltjes
fmaak zal vinden , en dat het geheel ook de heilzame 'trekking heeft , om veredelde gezindheid te bevorderen : onder
het lezen reekende hij hier en daar echter jets aan, dat hem
minder beviel. Op een fraai titelplaatje is', de hemelfche Graarheld gefluijerd afgebeeld , in de eene hand een' geopenden
Bijbel hebbende en met de andere een' helderen fpiegel aan
de wereld voorhoudende. Hieruit ziet men, wat de Schrijffler eigenlijk bedoelde — zij wilde in vertellingen en gelijkenisfen meet of-min belangrijke leeringen en waarfchuwingen
voorftellen. In het eerfte ftukje, het zusterlijke verbond ten
opfchrift hebbende, wordt gezegd, dat de Goden eene hunner
hetnelfche dochteren , de Waarheid, naar de valleijen der
aarde zonden; en in de daarop volgende Parabel geeft JEHO.
VAH aan zijne Engelen bevel , om naar beneden te gaan,
geleiders der menfchen. Men moest liever het gewijde
ongewijde niet zoo vermengen. En dan dat poetiferen.... het
kan gevaarlijk worden ! Het opfchrift der eerfte Parabel
Drie Engelen befchouwden den flaDe wieken des levens.
penden ADAM, en merkten op, dat hem de glinjierende Ylcugels, het teeken der vrtjheid , ontbraken ," enz. De vergeHiking is ook weleens zeer gezocht en ongelukkig uitgevallel.
A. FRANZ heeft b. v. de noodzakelijkheid der opvoeding
van het menfchelijk gellacht willen voorftellen onder her
beeld van eene boomkweekerij, b/. 9t ; maar zij laat den tuinman in den herfst de boomen enten! In een boekje, dat
landelijk heeten zal , is dit zeker eene grove font. De geheele redenering over dat enten verraadt onkunde: „ Ziet ,
lieve kinderen ! deze enten, hoe klein zij ook zijn , deelen
hare veredelende kracht langzamerhand aan het geheele 'tarnmetje (?) mede. Is des tuinmans werk wel gelukt, en hebben de eerfte uitfpruitfels gevat (7), dan zal de wilde kroin
des booms langzamerhand befnoeid worden , opdat de edele
takken volkomene kracht verkrijgen ," enz. Eer men her
jlammetje ent , words immers de !ruin afgefneden. Voorts
is het onwaar , dat de vruchten van elken ongeenten boom
onbruikbaar blijven ; en hiermede vervalt dos de geheele
dat het geheele menfchelijk ge/lacht te
volgende redenering
verrelijken is bij eaten boom, met tallooze takken , die zijne
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Wilde doornen van den worse', of van ADAM af, tot de tegenwoordige of toekon s.nde uitfiornitfels voortplant, en dat edele
enters van den kvensboom ons ingeent moeten worden, daar
die niet alleen met ons , maar met alle eeuwen in verbinding
fiaat , en den ouden flam van het menfchehlik geflacht , van
den wortel af tot den (de) bruin tog, veredelt. Het moge
goed gemeend zijn , Rec. ziet de hemelfche Waarheid liever
in eenvoudig gewaad en ongefluijerd, dan onder den fluijer
van zoodanig poetisch proza. — Niet de St. Jans-bezienfiruik , maar wel de aalbesfenboom is overal in ons land bekend. — Op het eiland Lesbos, niet in Lesbie, bi. 57, leefde
sAppH O. — Nogtans is er ook veel fchoons in dit boekje.
Hiervan het volgende tot proeve; Kaleidoskoop is de Parabel
getiteld: „ Hoe wonderbaar 1 zelfs het geringfte moet zich
Met cot liefelijke beelden vormen en ronden; want het zeld.
zame glas kaatst alles in veelvoudigen glans terug. Het
is het beeld van een opgeruimd gemoed. Gelijk dit, deelt
bet elk voorwerp , dat het in zich opneemt , zijne eigendOm.
melijke (eigene) tooverkracht mede, en weet zelfs aan het
nietsbeduidende eene bevallige zijde te vertoonen."
De vertaling is over het geheel vloeijend en, zoo het
fchijnt, vrij naanwkeurig. — Weeke bast (bl. 97) moet zijn
zachte bast, -- Men bindt takken van boomen, maar verbindt
menfchen , die gewond zijn.

Pauline Selbach, of de Cevolgen der IJverzucht. Door R o s ALIE MULLER. (Jib het Hoogduitsch vertaald door D. BOMHOFF, H z. II Deelen. Te Kampen , bij K. van Huist.
1830. In gr. 8vo. Te zamen 408 bl. f 3 - 90.

Bij het aankondigen van oorfpronkelijke flukken moge het
nuttig zijn, tot aanmoediging van eerstbeginnende fchrijvers
het goede, dat er in is , voordeelig te doen uitkomen , en
zoo te doen blijken , dat derzelver autheur eenen goeden
aanleg bezit; maar bij eene beoordeeling, die hoogstwaarfchijnlijk niet onder het oog van den fchrijver of de fchrijffler zal komen , is dit het geval tier ; daar is eeniglijk de
vraag, of het vertaalde werk , als een meesterfbik in zijne
foort, ook verdient door de vertaling buiten deszelfs eigen.
lijken werkkring bekend te worden. Zulk een meesterfiuk
is, naar ons oordeel , deze roman niet. Wij willen niet ont-
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kenuen , dat het doel en de beerfchende geest in dit verhaal
zedelijk goed is ; dat de karakters en de aancenfchakeling der
gebeurtenisfen natuurlijk zijn , en dat nit de fchets , door
eene meesterhand niet een levendig en treffend tafereel zou
te maken zijn : maar bier is alles zoo flaauw , zoo wijdloopig voorgefteld , dat het voorname doel van eenen roman, in
zoo ver hij de behandeling van eene zedelijke waarheid beheist, om namelirt dezelve meer levendig en onderhoudend
voor te ftellen dan dit gefchieden kan in een doorloopend
en geftreng betoog, in het geheel niet berelkt words. Integendeel , wij gelooven , dat zelfs de meest verwende romanlezer met nog minder verveling een , in deelen en onderdeelen gefplitst, betoog over de IJverzucht zal lezen, dan dezen
roman. Het lust ons niet, eene fchets mede te deelen van
het verhaal , hetwelk , als 'c ware , bedolven ligc onder eenen
vloed van langdradige uitweidingen , en ons deed denken aan
de foep , waarin de flukjes vleesch , even als de matrozen van
Aeneas , waren rani nantes in gurgite vasto. Wij ergeren ons,
zoo dikwijls onze vertalers , (imtners de uitgevers kunnen
bier, met den besten wil, niet altijd nit eigene oogen zien)
door het overbrengen van onbeduidende voortbrengfelen van
vreemden bodem , aan de fmaalzucht der buitenlanders op
onzen letterkundigen fmaak voedfel geven , en hopen , dat ons
lezend publiek dergelijke fpeculatial op deszelfs leeslust
niet meer zal aanmoedigen , dan zij verdienen.
IVondertooneelen uit den ouden tijd ; gefchetst in eene reeks
van gefehiedkundige daadzaken. Door G. qUERNER. Uit
het Hoogduitsch. re iimfierdam , hij J. C, van Kesteren.
183o. iv gr. 8vo. XII, 340 bl. f 3 - :
at de fchrijver met deze I'Vondertooneelen bedoelt , blijkt
niet duidelijk nit het Voorberigt. 1-lij klaagt, dat onze leeftyd
wegens den verbazenden overvloed van boeken niet weet , war
welk hij het eerst grypen moet , moan altijd als de vlinder
van de eene bloem naar de andere aangetrokken wordt ; ter.
wij1 byna geen fchrift (gelehrift), ten zij het het bijzonder
belong, of de nieuwsgierigheid van het publiek opwekke, meer
opgang maakt, Waartoe dan het getal der boeken al weder
vermeerderd ? De Schrijver zegt , dat menigeen , en ook hij
zelf in vroegere jaren , met (door) het lezen van de ongehoorde menigte , dagelijks uitkomende , vlugfchriften ztjnen fmaak
bedorven heeft , en hij vaart voorts nit tegen plaatsvullende
en tijdroovende artikels in de meeste tijdfchriften. Deze uitfpraak zou , naar Recenfents oordeel , op ettelijke plaatfen
in het onderhavige boek toepasfelijk getnaakt kunnen worden.
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G. Q VERNER, WONDERTOONEELEN.

QUERNER zeif meent echter , dat de kleinodien (kleinooden)
van den voortijd — zij mogen dan echt of onecht zijn — te voorfchijn te zoeken , geen doelloos , 1choon vaak een ondankbaar ,
werk zijn zal.
Veel raars, doch zeker ook veel onwaars, worth in dit
boek gevonden. Of de Schrijver w61 gedaan hebbe, dat alles
uit oude kronijken en zeldzame boeken, op bibliotheken bewaard, over te netnen , is eene andere vraag. Eenige bijzonderheden hadden voor altijd onder het oude puin verborgen
mogen blijven. Bloedige oorlogen en, woeste wreedheden
maken een groot gedeelte van den inhoud uit. Ook worden
eenige merkwaardige dingen verhaald. Meerendeels zijn het
kleine en niet zamenhangende fiukjes. De fmaak verfchilc ,
en dus zal dit boek welligt ook zijne lezers vinden. Op het
titelblad is een niet onaardig plaatje. Hier en daar bemerkt
men , dat het eene vertaling nit het Hoogduitsch is.

Spiegel van lifenfcheltjke Hartstogten. In Verhalen, door C.
SPINDLER, W. H A U F F en anderen. Uit het Hoogduitsch.
Ilde Deel. Te Anllerdam , bij C. L. Schleijer. 1830. In
gr. 8vo. IV, 234 bl. f 3 -30.
raven wij van het eerfte deel van dit verhaal een aanprij_
G
zend verflag, het thans aangekondigde verdient denzelfden
lof. Het bevat vier verhalen, waarvan twee romantifche talereelen zijn nit de gefchiedenis der Middeleeuwen. Het eer.
flerrad van Landsperg , heeft wel wat van eene Moos_
terlegende , maar is , als fchildering mar het 'even van de
karakters en denkwijze van den tijd, waarin het geplaatst
wordt , der lezing waardig. Van die zijde prijst zich ook
aan bet verhaal Koning Enzius, in hetwelk de vurige en
ijverzuchtige hartstogt van des Konings gemalin, Donna Luzia , treffend affteekt bij de teedere getrouwheid van zijne
dochter Albina. Van eenen anderen aard is: De moord nit
bijgeloof, eene gefchiedenis nit de Franfche lijffirafelijke regtspleging. Dic verhaal houdt de nieuwsgierigheid van den lezer
tot het einde toe gefpann'en , en , offchoon verdicht, Levert het,
door de natuurlijke zamenfielling van deszelfs verfchillende
deelen, eene overtuigende proeve op van het ingewikkelde en
ondoorgrondelijke , hetwelk de regtspleging in lijfaraffelijke
zaken dikwijls moeijelijk maalcr. 1!et laatfle verhaal:
lotgevallen in den Spaanfchen veldtogt, is eene fchildering
der woede, met Welke van wederzijden de oorlog tusfchen
Napoleon en de Sparjanrden gevoerd is. De tooneelen van
bloedftorting worden evenwel aangenaam afgewisfeld door
eenen liefclehandel, tusfchen eenen officier in Franfche dienst
en een Spaansch meisje, die, hoezeer ook onder zulke ongunftige voorteekenen aangevangen, op een gelukkig huwelijk
der gelieven uitloopt. Ook dit deel heeft ons aangename
tijdkorting verfchaftNo. VIII. bl. 366. reg. la v. o. (hat Nendfis , lees AremeRs.

BOEKBESCHOUWING.
Gefchiedenis van het Patronaatregt , anders genoemd
Kollatieregt , in verband met het Christelsjk Kerkbe"lir finds de vroeglie tilden tot op den tegenwoordigen tryd ; door A. YPE1J, Doctor en Hoogleeraar
der Godgeleerdheid te Groningen. II Deelen. Te Breda,
bij Broefe en Comp. In gr. Svo. iJehalve het Itoorberigt 624 bl. , Aanteekeningen 190 bl. , Bifvoegfels
to bt. f 7•:

O

nder de achtingwaardiete handhavers van oud-vaderlandfche geleerdheid bekleedt voorzeker de Groningfche
Hoogleeraar A. YPEIJ eene voorname plaats. Hij behoort onder de weinige overgeblevene veteranen uit dat
geleerd geflacht , hetwelk in de XVHIde eeuw onze
Hoogefcholen verfierde, en door het daaropvolgende wet
in vernuft en fchranderheid, maar misfchien minder in
veelomvattende kennis en grondige wetenfchap, wordt op
zijde geftreefcl. Nog in vergevorderde jaren toont de
waardige man zich gezind , om mede te werken tot intlandhouding van den Nederlandfchen roem door de uitgave van doorwrochte gefchriften, wier zamenftelling velerlei moeijelijke navorfchingen en eene vorharding , fchier
alleen aan jeugdige jaren eigen , vooronderflellen. Gelijk
het aanzienlijk deel , hetwelk hij laatftelijk had aan de
vervaardiging van de Gefchiedenis der Nederiandfche
Hervormde Kerk , zoo ook levert dit tegenwoordig werk
biervan een onwederfprekelijk bewijs.
Hetzelve bandelt over de Gefchiedenis van het Patronaatregt , anders genoemd Kollatieregt ; een onderwerp ,
belangrijk voor de kennis van de Kerkelijke Gefchiedenis
in bet algemeen , en nicer bijzonder voor die onzer Nederlandfche , vooral bij de thans vrij algemeen plaatsgrijpende overdrevene verwaarloozing van de ftudie van bet
Kanonieke regt.
Ee
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De Schrijver geeft van het Patronaatregt de volgende
befchrijving, die men wel den lof der kortheid, maar
niet dien die naauwkeurigheid, zal betwisten : „ Het is
een i egt , (bl. 8.) aan zekeren verde/1(1Ln perfoon toebehoorende, die een godsdiensthuis geboulvd , en dat met
goederen begiftigd heeft , waaruit al de, tot den openbaren Godsdienst benoodigde, kosten kunnen worden
goedgemaakt; een regt, dat , na het overlijden van deszelfs bezitter , aan zijne erfgenamen , of anders , bij verkoop , aan een' vreemclen, met de vaste grondgoederen ,
waaraan het verknocht is en blijft , wettig overgebragt
wordt. Hetzelve beflaat in cene volkomen vrije magt ,
om voor dat godsdienstgebouw geestelijken to verkiezen,
te benoemen en aan het Kerkbelbuttr voor to fiellen, of,
gelijk men het van ouds her noemde , te prefenteren,
ten einde dat befluur naar de bekwaamheid en de gefchiktheid van de geprefenteerden onderzoek doe, en , dat
naar wensch uitgevallen zijnde, zonder eenigen wederftand hen tot de heilige bediening aanflelle, hen kerkelijk ordene, en hun het rcgt op de daarmede verbondene
faarlijk/c' he inkomflen toewzyze, welke merle nit de goederen , aan het godsdienstgebouw door deszelfs ftichter
gefchonken , voortvloeijen. Dit laatfte wend voorheen de
inkleeding genoemd."
Na eene inleiding , waarin het een en ander o'er de
definitie van dat regt, over de Schrijvers , die hetzelve
behandeld hebben, en over het belangrijke van het onderwerp voorkomt , volgen vier afdeelingen , behelzende de
gefchiedenis van bet Patronaatregt, I. van de vroegfte
tijden , tot aan Conflantin den Grooten ; II. van Conitantin tot Karel den Grooten ; III. van Karel den Grooten tot de Kerkhervorming in de zestiende eeuw; en IV.
federt de Kerkhervorming tot den tegenwoordigen tijd.
In deze vier afdeelingen vindt men tevens eene doorloopende gefchiedenis van bet Christelijk kerkbefluur, zoowel van de verfchillende kerkelijke waardigheden, bedieningen en titels , als van de zeden , die in de onderfcheidene tijdperken de kerkelijken eigen waren. De Schrijver
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track to bewijzen, dat de eerile fporen van het Patronaatregt zich reeds v(56r de tijden van Constantin den
Grooten vertoonen ; dat deze Keizer dit regt voor een
bijzonder eigendomsregt erkende , hetwelk deszelfs bezitters niet mogt ontnomen of betwist worden ; dat het in
al de volgende eeuwen nimmer,, welke middelen wereldlijke of kerkelijke magten aanwendden , is krachteloos geworden , en na de Hervorming zijne oorfpronkelijke
waarde niet heeft verloren , ja dat het niet kan vergaan ,
daar „ geene van menfchen gemaakte, maar uit de natuur zelve herkotnende , wetten dit regt hebben verleend,
en het zijnen grondflag heeft in een der heiligfte regten
van de natuur, in het eigendomsregt, dat ouder is dan
alle maatfchappelijke orde" !
Op dit betoog volgen breede aanteekeningen tot flaming
of nadere omfchrijving der gefchiedenis zelve, waarin men
de belezenheid en de naauwkeurigheid des Hoogleeraars
moet bewonderen. Alles wordt uit de bronnen zelve geput , met zorgvuldige raadpleging van meest al de vroegere Schrijvers of Uitleggers , welke zich met dit onderwerp bezig hielden. Slechts enkele weinige dezer laatflen
hebben wij niet aangetroffen. B. v. F. HALLIER, de
facris electionibus et ordinationibas ex antiquo et novo
ccelefix up. Paris 1636 et Romx 1749. 3 Vol. Over
de kerkelijke wetten van Conhantin de , door het Franfche Inftituut van Wetenfchappen bekroonde , Prijsverhandeling van J. NAUDE T, des changernens opdres dans
toutes les parties de l'administration de l'empire Amain
foes les regnes de Diocleetien, de Conllantin et de leurs
Puccesfeurs jusqu'á Julien. Paris 1817 , 2 Vol. En
nog: .Das allgemeine kanonilche Hecht der Protestantifchen Kirche in Deutschland aus feinen eichten Quellen
zufammerigellellt and erläutert von H. STEPHANI.
Tubingen 1825.
Het ftreven naar volledigheid in de gefchiedkundige
voorftelling van het Patronaatregt heeft echter den Hoogleeraar tot erne uitvoerigheid verleid , die de lezing van
zijn werk minder aangenaam maakt, en zelfs cenige moeiEe2
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jelijkheid doet ontftaan , om den gang van zijn gehouden
betoog geregeld te volgen. Wij treffen vele uitweidingen
aan , nit den ganfchen omvang der Kerkelijke Gefchiedenis ontleend , h. v. over de uiterlijke gedaante der oudfle
kerkgebouwen , — over hunne bouworde — over het
karakter van Conflantin den Grooten , zijne ftaatkunde
en bekeering, — over den oorfprong van het Paufelijk
gezag , — over de fcheiding tusfchen de Oosterfche en
Westerfche Kerk, — over de veroveringen van Karel
den Grooten , en (in de aanteekeningen) over den
oorfprong van de woorden ciorp , heide , kermis , grietman , enz. enz. ; uitweidingen, die verfcheidene bladzijden vullen , en, offchoon veel wetenswaardigs behelzende , echter tot de kennis van het Patronaatregt foms
weinig, foms niers afdoen.
De Hoogleeraar is , zoo als onzen Lezers reeds zal
gebleken zijn , een warm voorflander van het Patronaatregt ook in onze tijden. Hij drukt zich met kracht uit
tegen de pogingen , in latere dagen, in Nederland \moral, aangewend , om aan de Heeren van Ambachtsheerlijkheden of Dorpen dit voorregt te betwisten. Zijne
verdediging van hetzelve rust niet zoo zeer op grond
van den heilzamen invloed , dien men van de duurzame
uitoefening van het Patronaatregt voor den welliand en
den bloei der onderfcheidene daaraan onderworpene Gemeenten verwachten kan , dan wel op het bloot historisch bewijs van eigendomsregt. Het is met dit gedeelte
van des Hoogleeraars betoog, dat Recenfent zich geenszins vereenigen kan. Het komt hem your, dat de godsdienffige oinwenteling, in de XVIde eeuw voorgevallen ,
de toepasfing van dit historisch bewijs aanmerkelijk verzwakt , ten opzigte van het Patronaatregt bij Hervormde
Gemeenten. Er ontflond in het kerkelijke eene geheel
nieuwe orde van zaken. Kerkgebouwen en geestelijke
goedercn ondergingen eene beflemming, geheel afwijkende
van het oogmerk der Roomfche Stichters of Begiftigers. Hier ontflond het geval, ,hetwelk onder de oorzaken van vernietiging van het Patronaatregt wordt opge-
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tell (*), interims Ecclefix of hxrefis. Het ambt , dat
de tegenwoordige Predikanten bij hunne Gemeenten bekleeden , kan bezwaarlijk gelijk gefteld worden met dat
van zulke Roomfche Biechtvaders , of Kapellanen, die
de Heeren en Edellieden vroeger in hunne dienst , of
tot gerijf hunner Vazallen , bij zich onderhielden. Dan,
gefteld zijnde , dat de Godsdienstverandering in de Vide
eeuw geene algeheele vernietiging van de vroeger beftaande betrekking tusfchen Patronen en Kerken heeft
te weeg gebragt ; zoo is het zeker , dat dit regt voornamelijk gegrond was op het genot van zekere goederen
of inkomften , door den Patroon of deszelfs Voorzaten
aan de Kerken gefchonken: en nu twijfelen wij zeer, of
eenige Nederlandfche Kerk , aan het Kollaticregt widerworpen , het vrije bezit van de goederen, waaruit oorfpronkelijk het Patronaatregt is voortgevloeid, kan gezegd
warden alsnog te genieten , te meer daar er , gelijk de
Schrijver niet onduidelijk te kennen geeft , veeleer fporen
te vinden zijn van ontvreemding of verduistering dier
goederen ook door de Ambachtsheeren zclve. Men rdadplege flechts de voorzieningen , vervat in de Publicatie
van de Staten van Holland van ao Dec. 1625 , overge110111en bl. 555. Volgens de dennitie van den Schrijver ,
bl. 8, ontaaat het Patronaatregt „ nit de gifte van goederen , waaruit al de , tot den openbaren Godsdienst benoodigde , kosten kunnen worden goedgemaakt :" alzoo
is desgelijks den 14 Mei 1619 bij de Dordrechtfche Synode bepaald: „ dat de Patronen de dienaars der kerken
van zoodanig cen ondcrhoud zouden hebben te voorzien,
als behoorlijk was ," (bij YPEU bl. 534.) De Schrijver had zijnen Lezers eene gewigtige dienst bewezen
met eene beantwoording van de bij fommigen opgerezen
twijfeling , of daar, waar de Patronen of Collatoren
geen' den minaen onderaand aan de Gemeenten verleenen , en waar zelfs geene Pastoriegoederen aanwezig zijn,
het Patronaatregt niet van zelve als vervallen moet be(*) SCHILTER, &Out. .Turin Canonici , ex ed. aaP.H
p. 142.
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fchouwd worden ; en of de Gemeenteleden niet in de
regten van de Patronen op vele plaatfen zijn opgetreden ,
naardien zij zelve den opbouw of het herftel der kerk
bekostigden, en, hetzij door hunne wekelijkiche toelagen , hetzij op andere wijze, de inflandhouding van de
openlijke eerdienst , dikwerf zonder eenige help van de
zijde der Patronen , hebben weten te bevorderen. Recenfent is het geenszins eens met T B E z A, die het
Patronaatregt noemt een giftdrank, gemengd en geklensd
in de keuken van den Satan ; loch ongaarne zag hij
den geachten Schrijver wat eenzijdig vooringenomen met
een regt , dat vooral ook behoorde onderzocht te worden met opzigt tot het belang der Gemeenten zelve,
daar de regtsgrond in vele gevallen , en op vele zoogenoemde collatieplaatfen , in ons Vaderland, aan eene zeer
bezwaarlijke bewijsvoering onderhevig blijft.
De bruikbaarheid van een werk , hetwelk zoo vele belangrijke gefchied- en letterkundige bijzonderheden behelst,
ware door het bijvoegen van een Register grootelijks vermeerderd geworden. Op de correctie valt juist niet te roemen ; het zal wel eene kleine fchrijfvergisfing zijn , dat de
inhoud van het Belluit der Staten van Holland van den io
van Lentemaand 1654 tweemaal worth opgegeven; vergelijk bl. 551 en bl. 575. Woorden , zoo als allerbaar, zindoelen, braak van de ban den der natuur,
furie van geestdrift enz. , hopen wij niet , dat , op het
gezag van den geachten taalkenner, het burgerregt onder
ons zullen verkrijgen.

W. GOE DE ' s Manier van Katechiferen, door hemzelven befchreven, en met een aantal uitgewerkte Katechifatien verrijkt. Eene 1-Jandleiding voor jonge
Leeraars en Onderwlyzers in de Godsdienst , van allerlei Kerkgenootfchappen. Te Arnhem , bij C. A.
Thieme. In gr. 8vo. IX, 27 en 336 bl. f 3 - 75.
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GOEDE

had v66r vele jaren reeds beloofd ,
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zijne cigene Levensgefchiedenis en zijne manier van Katechiferen in het licht te zullen geven. De Levensgefchiedenis moet nog komen ; bet werk over het Katechiferen
wordt hiermede aangeboden.
De korte Inleiding loopt voornamelijk over de lotgevallen van den Schrijver. Het ware echter niet noodig
geweest dat alles, tot in kleinigheden toe , te vermel
den , b. v. die vele gefehenken in geld, zilvenverk,
kostbare huisfieradien (fieraden) , wijnen , de keurigfle
verfnaperingen. . Trouwens , aan den Kerkeraad der
Remonflrantfche Gemeente te Rotterdam , aan die Gemeente zelve , en inzonderheid aan zone Dnderwljzelingen in de Godsdienst , derzelver Naastbefiaanden en
Vrienden , heeft de Schrijver het bock eerbiedig, dankbaar en liefderijk opgedragen. Daarom werden die bijzonderheden bier genoemd. Op bl. IX. der Inl. fchrijft
de FIeer GOKIOE: „ Ik herinner mij hierbij nog eens
blijinoedig mijne vorige betrekkingen en werkzaamheden ,
vooral in het katechetisch yak , wat fteeds het door mij
meest geliefkoosde was , en waarin men ook zeide dat
ik voldeed , ja zelfs (het zijn niet tntjne woorden) uitmuntte." Van zoodanig' man derhalve , die vele jaren
met lust bet godsdienftig onderwijs bij eene groote Gemeente behartigde , mag men iets goads verwachten. De
Schrijver geett cerst een beknopt berigt van zijne manier
van Katechiferen, bl. 1-2.7, en dan laat hij voorts eene
menigre uitgewerkte Katechifatien volgen , die nog 336
bladz. bellaan.
Dat het godsdienftig onderwijs der jeugd eene zaak
van de hoogite aangelegenheid is, lijdt geene tegenfpraak.
Dat niet ieder onderwijzer even gelukkig ilaagt , en dat
men in zoo moeijelijk werk , daar men zoo velerlei voorwerpen van zoo verfchillende vatbaarheid en ontwikkeling
voor zich heeft , al doende moet leeren , is insgelijks
waar. Recenfent, die ook reeds eene lange reeks van jaren
in dit yak werkzaam was, met bij eigene ondervinding
te fpreken. Dat Studenten onder het oog van Hoogleeraren zich oefenen in het hou:len van Katechifatien
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met kinderen , is buiten twijfel zeer nuttig ; zulke oefeningen , fchrijft GOEDE, doen meer nut , dan alle profesforale voorlezingen.(1) Maar niet ieder had het geluk,
op zoodanige wijze tot Katechiferen opgeleid te worden.
In alien gevalle is het van belang , dat ambtgenooten
elkander hunne opmerkingen mededeelen. jongere Leeraren vooral kunnen nut trekken nit de ondervinding der
oudere broeders. De Schrijver heeft dus wel gedaan,
dat hij lets over zijne manier van Katechiferen in het
licht gaf. Rec. wil hiermede echter niet zeggen , dat
alles , wat in dit boek voorkomt, navolging verdient.
Naar gelang van omftandigheden moet men anders handelen, Wat GOEDE te Rotterdam deed , is niet overal
uitvoerbaar. Ondervinding moet in dezen onze leermeesteres zijn. Wat van de zoogenoemde kerkkaarties ,
kaartjesdag , openbaar examen en daarmede in verband
ftaande prilsuitdeeling, ass ook van de boeten op de KathechifatiEn wordt gezegd, zou geheel niet in den fmaak
van Rec. vallen, die zoodanige hulpmiddelen niet noodig
vond , om zijne leerlingen vlijtig te doen opkomen , en
die er geene. nuttigheid , maar wel nadeelen in meent
te zien.
De Eerw. 00EDE is niet voor het gebruik van leer..
boekjes , maar voor het beantwoorden van fchriftelijke
vragen. Rec. meent, dat bier een middelweg bewandeld moet worden. Zijn de leerlingen in /hat, zelve
antwoorden te maken, zoo late men het hun doen ; maar
kunnen zij dit niet (en dit is met velen het geval), zoo
is bet beter,, dat zij uit eenig boekje telkens eene les
leeren, waarover men dan verder met hen kan fpreken.
Op dit mondeling onderwijs komt toch (seeds zeer veel
aan. In het maken van fchriftelijke antwoorden wordt
menigeen te veel door anderen geholpen, en pronkt dus
weleens met vreemde vederen. Dikwijls , fchoon niet
altijd , zal de onderwijzer het kunnen opmerken. Hierom is bet gebruiken van eenig leerboekje niet zoo geheel of te keuren.
De Schrijver heeft waarlijk veel moeite gedaan , om
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zoo vele uitgewerkte geheele Katechifatiin en flukken
uit dezelvc, in vragen en antwoorden, op papier te brengen. Doch , waartoe deze zoo groote uitvoerigheid
De Eerw. GOEDE is van oordeel , dat jonge en nog niet
geheel bedrevene Onderwsjzers in de Godsdienst , bier en
daar , er wel lets goeds uit zullen kunnen leeren. Rec.
ftemt dit ten voile toe. Ook voor Ouders , die zelve
hunne kinderen tot eenige godsdienflige kennis en zedelijk willen opleiden, meent de Schrijver , zou
zijn werkje misfchien van eenige vrucht kunnen zijn.
Buiten twijfel kan het dit. Hiertoe waren echter,, naar
het oordeel van Rec. , niet zoo vele voorbeelden of modellen noodig gewcest. Als men met lust bet Katechiferen behartigt, leert gewoonlijk eigene ondervinding,
hoe men overeenkomflig vatbaarheid en behoefte van verfchillencie perfonen het onderwijs moot inrigten. Men
kan zich niet altijd aan denzelfden vorm houden. De
aanwijzingen, door den Schrijver aan het hoofd van elke
uitgewerkte Katechifatie geplaatst , hevatten fours belangrijke wenken. Jong Leeraars vooral kunnen er nut
uit trekken. Dat de uitgewerkte flukken overal even
goed uitgevallen zouden zijn , zal wel niemand verwachten. Hier en daar heerscht zekere onaangename langwijligheld. Men moet , ja , fomwijlen uitvoerig zijn , en dikwerf ook herhalen ; maar alles heeft zijne grenzen. Eenige vragen luiden te algemeen of te onbedaald. Op elke
vraag moet flechts Can antwoord mogelijk zijn , zoodat
de leerling ten eerfle begrijpt , wat hij al of niet behoort te zeggen. Ook zijn fommige bepalingen niet volkomen juist. Zoo wordt h. v. eerst gezegd , dat het
zien , hooren, ruiken , fmaken en voelen , zamengenomen, de zinnen zijn, en een weinig verder worden de
zinnen datgene genoemd , waardoor w j iets buiten ons
waarnemen of leeren kennen. Op bl. 22 wordt gevraagd:
Waaraan kan men het allereerst eenen geest kennen? en
het antwoord is: Daaraan, dat hij niet gedeeld kan
warden. De Onderwijzer zegt : juist; maar is deze
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bepaling wel zoo joist? Als bcwijs, dat got* daden
een kwaad gcvolg kunnen hebben , worth, als voorbeeld,
het geval onderfleld, dat alien naar de kerk zijn , en cr
intusfchen brand ontflaat. Is het, zonder nadere bepaling , waar , dat God kwade daden der menfchen altijd
verhindert, als ze met zijne oogmerken ftrijdig zijn?
Eene wet wordt omfchreven door datgene , wat ii/U* doen
moeten of wat ons bevolen wordt, en Godsdienst door
den aard en de w!yze van God te vereeren. Ook zou
men aannierking kunnen maken op bet gezegde bl. 68 :
„ 1k weet inderdaad gcene wet van God , Welke ons de
redo zelve niet reeds als zoodanig heeft voorgefchreven."
Wat bedoelt GO EDE hiermede ? Rec. katechifeert niet
alzoo over de recie , offchoon hij deze gave Gods op
hoogen prijs ftelt. Is tot de regte gehoorzaamheid zoo
volflrekt noodig, dat men de voortreffelijkheid der wetten van God duidelijk inziet ? Leert de Bijbel dit ? Zou
de Schrijver het kunnen bewijzen, dat de Israeliten het
yolk waren, dat flechts door uitwendige gebruiken God vereerde ? Waren er niet deeds godvruchtigen in den lance,
ook ten dage van het grootfle bederf ? Blijkt uit Mattli.
XIX: 27, dat de Leerlingen van Jezus zoo baatzuchtige
gehoorzaamheid toonden? Zip werden over hunne vraag
immers niet berispt door hunnen Heer; zie vs. 28 en 29.
Wat is uitwendige hoogachting? Kan deze wel anders ,
dan inwendig zijn ? Op bl. J45 ftaat: 1-Joe oud worden
de meeste menfchen? Zestig tot zcventig, jaren. Wanneer fierven de n2eeste? In het dertigfle tot (het) v !yftigfle jaar. Hoe moet men dit verilaan?
Zoo de Heel: GO E DE zijne Levensgefebiedenis nog
in het Licht geven wil, zou Rec. hem raden , dat hij
voor te groote uitvoerigheid zich wachte; en vooral niet
te zeer over bijzonderheden, als de verzwakking in zijne
buiksfpieren, uitweide , ten einde de lachfpieren des lezers niet daarover in bcweging geraken. Daar zijn oude
Bedell, die gaarne van hunne historia morbi fchijnen te
keuvelen. Rec. kent den gewezen Rotterdamfchen Pre-
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dikant niet, die het gezegende Kampen in Overiisfel tot
zijn verb/ill verkoos , waar Watts 25 jaren te
voren, 7 jaren lang , het predikambt bij de Evangelisch-Luterfche gemeente had waargenomen, zijne Bade
had verkregen, dus vele familie , vrienden era bekenden
had, en, wegens de goedkoopte der plaats , zeer we?,
zonder ziel en ligehaam verterende zorg en werk , van
zip; Emeritus-traktement /even kon.
Lijkrede , uitgefproken den 25 Oct. 1829. door P. I MmINK, Predikant te Ootmarfum , ter viering der
nagedachtenis van deszelfs innig hetreurde Echtgenoot,
ALEIDA VAN LAER, in den Heere ontJlapen op
den 5den dag der genoemde maand. Te Deventer ,
A. J. van den Sigtenhorst. 183o. In gr. 8vo. VI en
39 bl. f : - 5o.

D

e Eerw. IMMINK had eene moeijelijke taak op zich
genomen. Eene lijkrede wordt zoo ligt eene lofrede.
Voor den diepbedroefden echtgenoot was het behoefte,
van den kanfel over zijn verlies te fpreken, en alzoo
leniging voor eigene fmart te zoeken. Blijkens het voorberigt , voldeed hij hiermede tevens aan een verzoek van
zijne kinderen, en gaf de lijkrede ter perfe, in de hoop,
dat zij elken toekomJligen verjaardag van het verfehelden der geliefde moeder dit opliel in hander zouden nemen , ten einde het lezen tot navolging van het voorbeeldig gedrag der dierbare ontflapene moge opwekken. Gepast is de keuze van den tekst. Job I: ar t': Dc Heere
heeft gegeven, en de Heere heeft genomen ; de naam
des Heeren z9* geloofd ! s Wij achten het onvoegzaam,
aanmerkingen te maken, en het zal wel niet noodig zijn,
eene dorre fchets van de preek mede te deelen; dezelve
heeft en behoudt waarde voor den prediker zelven , voor
zijne kinderen en aanverwanten , als ook voor zijne gemeente. Moge het doel der uitgave bij alien bereikt
worden , en IMMINIC zelf in ruime mate den weldadi-
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gen invlocd van het Evangelie ondervinden, dat hij tot
troost en bemoediging van treurenden predikt ! (*)
(*) Op verzoek des geachten Leeraars , voegt de Redacteur
bier nevens , dat er in de onderfireepte woorden op bi. 22
en 23 eene misilelling plants heeft , als welke in eene noot
onder den tekst behoorden to than.

Gedenkboek , of verzameling van flukken , betrekkeltjk
den uittogt der Studenten van Groningen en Franeker, ten firijde voor het Vaderland , in het jaar 183o.
e4 ; iu iv yAtixtav Tsg rco-Faa5 Te Groningen, NJ J. Oomkens. 1831. In gr. 8vo. 8o Bl. f : 75.

De

titel wijst den inhoud aan.. Men vindt bier zoodanige ilukken en berigten , welke voor vergetelheid bewaard verdienen to blijven ; als , den brief , door den
afgaanden Rector Magnific us, den Hoogl. NIENHUIS,
gefchreven aan de Studenten van de Hoogefchool to
Groningen ; beantwoording der vraag : wat behooren
Ouders , volgens pligt niet alleen , maar ook volgens
het welbeArepen belang van zichzelve en hunne kinderen , in deze dagen omtrent hunne Zonen to doen ? bijzonder gerigt aan de Ouders van Studenten aan de
Groning,fche Hoogefchool , door Prof. VAN 0 0 RDT;
een ilukje door eenen Student aan zijne Medefludenten ;
voorts bet antwoord van wege Z. M. den Koning op
het aanbod der Studenten, enz. ; verder eene korte ,
maar belangrijke leerrede, door den Hoogl. DE G R O O T
des avonds v66r het vertrek der Studenten uitgefproken ,
over I Petr. II: 16 ; toefpraak van den Hoogl. HENDRIKSZ, alsmede van den Student VAN DER KOOI,
bij het uittrekken ; en eindelijk vermelding van eenige
bijzonderheden, de Studenten en hunne ontvangst bier
en elders betreffende , tot dat zij de plaats hunner beflemming bereikten. Ook worden de namen der Heeren
Studenten opgegeven , die , benevens de beide Hoogleer-
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aren VAN O O R D T en V R O L I K, uittrokken , om als
vrOvillige Flankeurs te dienen bij de 8fte Afdeeling
Infanterie.
Dank hebbe de Heer 00114RENS voor de keurige uitvoering. Op de achterzijde van het omflag ziet men
eene afbeelding van het Vaandel, waarop boven that:
_dan Gruno's Muzenzonen, en onder : Gaat, overwini
en keert gekkkig. Moge dit laatfle fpoedig gebeuren!
Wij kunnen dit Gedenkboek aanprijzen , en wij deelen uit
de leerrede van Prof. DE GROOT het volgende mede:
„ V66r vijftien jaren op eens door vreemde magt van
hunne boeijen ontflagen , meenden zij (de Belgen) in het
eerst de nude ketenen nog te hooren rinkelen ; eindelijk
merkten zij hunne vrijheid, en fpatteden zij , nooit aan
vrijheid gewend (gewoon), fpoedig uit tot baldadige losheid. Hoe toch zouden zij weten , wat vrijheid is ?
De Bijbel wordt hun onthouden ; eene gefchiedenis van
vrije vaderen hebben zij niet ; der wetenfchappen licht
begon nu naauwelijks bij hen te dagen (aan te breken).
In middeleeuwsch bijgeloof verward en in middcleeuwfche duisternis omtastende , is vrijheid hun niet dan een
klank , in welker naam zij tot fchending van eens anders
vrijheid , tot lastering , moord en plundering konden
worden opgeroepen. Z66 zijn zij uit flavernij tot losbandigheid afgedwaald , en mhbruiken zij , even als de
joden , de vrijheid tot een dekfel der boosheid. En
och, dat zij het eenigfte yolk van Europa waren , 't
wclk zoo jammerlijk bedrogen wordt! Maar (wij zeggen het niet nit volkstrots , neen , uit volkomene overtuiging) bijna overal in Europa zoekt of de onbeperkte
alleenheerfching de volken tot nietige flaven te vernederen , of de overdreven vrijheidszin hen tot eene overfpanning en bedwelming op te winden, die, als eene
ijlende koorts , alle kracht verteel t ; terwijl genoegzaam
alleen in ons oud Vaderland bij de vrijheid der inftellingen die vrijheid des geestes gevonden wordt, die ons
een vreedzaam genot van dezelve verfchaft. En dat
hebben wij te danken aan het gezond verfIand onzer
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natie , aan de verlichting , die tot in alle ftanden is
doorgedrongen , aan den godsdienfiigen zin, die ons
yolk nog bezielt, aan hen, Medebeoefenaars der wetenfchappen ! die ons zijn voorgegaan , en geene infpanning hebben gefpaard, om , met Gods hulp , de zon der
godsdienftige verlichting 0 hooger over Nederland te
doen opgaan." Wij zijn van hetzelfde gevoelen als de
Hoogleeraar, en kunnen ons geenszins vereenigen met
de zoodanigen onzer landgenooten , die , om welke reden dan ook , de verfpreiding van licht under alle ftanden der maatIchappij afkeuren. Van ware volksverlichting , die met godsdienitige veredeling gepaard gaat,
heeft men geen kwaad te vreezen. Miskenne dan niemand den geest en de behoefte des tegenwoordigen tijds!

Geneeskundige Waarnemingen , door E. J. T H 0 MA SSEN a THUESSINK, Ridder van den Nederlandfchen Leeuw , Hoogleeraar in de Geneeskundige Facultelt te Groningen, enz. enz. Te Groningen, bij R.
J. Schierbeek. 1831. In gr. Svo. 256 Bl. f 2- 20.
et verftrekt ons tot genoegen , wederom een werk
H
te mogen aankondigen van dezen werkzamen , in het
yak der praktifche Geneeskunde met regt beroemden ,
landgenoot. Hoezeer de Hoogleeraar T H O M A S S E N
THUESSINK, uit hoofde van vergevorderde jaren
en eene zwakke ligchaamsgeileldheid , weinig meer in
ftaat is, zich met de werkdadige uitoefening der Geneeskunde te bemoeijen , gaat hij evenwel met ijver voort ,
zijnen vaderlandfchen kunstgenooten de vruchten zijner
rijpe ondervinding en uitgebreide belezenheid aan te bieden , waartoe de aanteekeningen en verzamelingen van
vroegeren tijd hem Reeds ruime bouwftoffen verfchaffen.
Wij haasten ons, omtrent de voor ons liggende waarnemingen over de plaatsvervangende middelen van den
koortsbast in de tusfchenpoozende koortfen, welke door
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den Schrijver aan twee zijner voormalige toehoorders en
vrienden, de Hoogleeraren N U M A N en s C HROEDER
v A N DER K o zijn opgedragen , ecn kort verflag
te geven , ten einde onze lezers wat nader met den
hoofdinhoud bekend te maken.
Offchoon de Heer T H U E s 8 1 N K reeds in het tweede
Deel zijner Geneeskundige. Waarnemingen breedvoerig
heeft gehandeld over de tusfchenpoozende koortfen,
welke wij als endemisch kunnen befchouwen, en die in
den =trek der ftad Groningen , door lage en moerasfige landen omringd , zoo wel als aan onze lage zeeftranden, vooral in het najaar, zoo zeer heerfchende
zijn, en hij ook nu onlangs , in zijne korte befchrijving
van de zoo noodlottige epidemic van 1826 en 1827,
daarvan wederom heeft gefproken , oordeelde hij het echter niet geheel onnut, om nog eens tot dezelve terug te
keeren, en eenen arbeid te hervatten , dien hij reeds in
1810 en 1811 had begonnen , maar waarin hij toen door
eene zware ziekte geftoord werd , zoodat dezelve federt
moest blijven liggen.
Er heerschte toen, verfcheidene jaren na elkander,
maar vooral in 1808 en 1809 , niet alleen in ons Vaderland, maar zelfs in bet Noorden van DuitSchland , bij
ongewoon nat en veranderlijk weder, een ongewoon
groot getal van intertnitterende koortfen , welke wel
niet zoo zeer van kwaadaardige toevallen vergezeld waren , maar cchter door gastrifche en rheumatifche complication hardnekkig werden , en niet zelden voor de
gewone geneeswijzcn weigerden te wijken.
Intusfchen was men in geene geringe verlegenheid,
daar de koortsbast , onder de Franfche overheeriching,
zoo fchaarsch , zoodanig vervalscht en tot zulk een'
hoogen prijs was gerezen , dat men dezelve naauwelijks
in een Hospitaal , ten minfte niet clan in hoogen nood ,
en na het aanwenden van alle andere middelen , durfde
voorfchrijven. De Hoogleeraar trachtte dan , zoo veel
mogelijk , de beflaande conrplicatien weg te nemen , en
beproefde de koorts zelve te verdrijven, door zoodanige
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middelen , die voor en na, als fuccedanea corticis , of
plaatsvervangende middelen , waren aangeprezen.
Hierbij dient onder het oog te worden gehouden , dat
men, in dien did, nog niet bekend was met de proeven
der Franfehe Geneesheeren , welke ons overtuigend het
beginfel van den koortsbast , waarin de koortsverdrijvende
kracht gelegen is, hebben leeren kennen, en ons genoegzaam getoond hebben , dat alle deze middelen bij het
gebruik van den koortsbast , daar zij deze beginfelen ,
de chinine en cinchonine, niet bevatten , niet te vergelijken zijn.
Hij acht het intusfchen niet geheel onnut, bier niet
alleen zijne proeven , met deze verfchillende geneeswijzen
genomen , op .te geven , maar tevens ook , zoo kort mogelijk , daarbij te voegen , hetgeen anderen daarvan gezien
en ondervonden hebben.
Hieruit zal men het doel en de firekking van het
werkje reeds leeren kennen. Wij gaan tot den inhoud over.
Vooraf gaat eene naauwkeurige aanwijzing der warsgefteldheid , welke in 1808 tot 1809 te Groningen heeft
plaats gehad. Vervolgens worden negenendertig gevallen van behandelde tusfchenpoozende koortfen , zoo
alledaagfche , anderendaagfche, derdendaagfche enz. ,
van verfchillende complicatien, anomalies en gevolgen ,
of fecondaire ziekten vergezeld , en de onderfcheidene
geneeswijzen , dien overeenkomflig aangewend , medegedeeld. Onder de anomaliJn behoorden de gevaarlijke
febres foporofx , of zoodanige koortfen , die met ilaapzucht verbonden waren ; de febres cardialgica, welke
met geweldige brakingen gepaard gingen , zoodat de overige toevallen daardoor , als 't ware , geheel verdwenen ;
na het acces hield het braken op ; voorts koortfen ,
waarbij het laatfle tijdperk , namelijk van het zweeten ,
ontbrak , hetwelk altijd een ongunflig teeken was , vermits daarna niet zelden eene zuchtige opzwelling volgde.
Tot de gevolgen der koortfen , in de bedoelde epidemic
waargenomen, moesten gebragt worden : de waterzucht,
hetzij met of zonder verfloppingen in den onderbuik ,
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ene fcorbutieke gelleldheid der vochten, eentnaal vergezeld van den morbus maculofus hzemorrhagicus , en eens
van bloedbraking. Ook moesten onder de moeijelijke
en Isstige toevallen van daze koortfen geteld worden
buikloopen , die fomwijien wel heilzaatn en verligtende ,
maar meestal fchadelijk en verzwakkende waren ; terwijl
eindelijk de longtering, zentzwziekten, als epilepfie , en
de geestverrukking of manie , als zeer ongunftige gevolgen , uit deze koortfen voortvloeiden en overbleven.
Ten aanzien der hoofdmiddelen , welke, hetzij wegens bijzondere aanwijzingen , of als plaatsvervangende
middelen van den koortsbast , warden aangewend , vinden wij hier gehandeld over den phosphorus, met aanduiding der omftandigheden , waaronder dit krachtig opwekkend geneesmiddel vooral te pas komt , over de dierlijke lam de pillcn van den Rotterdamfchen
Geneesheer EICKMA, ter beproeving ontvangen , die
als fpecifiek waren aangeprezen , waarvan de zamenftelling niet algemeen bekend fchijnt te wezen , doch welke,
volgens de verzekering van dezen Geneesheer , geen arfenieurn of ander fchadelijk geneesmiddel bevatten. Vender worden , als plaatsvervangende middelen van den
koortsbast , in aanmerking en overweging genomen : de
verfchillende bittere middelen (amara), de fpiesglansbereidingen (antin2onialia), de zamentrekkende geneesmiddelen (adgritkgentia), als de cortex falicis alba vizigaris (waarbij over de falicine wordt gefproken), de
c. mahagony , liriodendron talipiferee , prim/ avium,
padi, fpinofie , angustura , de artemifia maritima , de
rad. gei urban/ vel caryophyllatz e, enz. enz. ; voorts
de koffij, de bedarende middelen, offedativa, als het heulfap of opium , de bittere amandelen, het blaatzwzrzuriyzer
(ferrum cyanicum), de belladonna, de braaknoot (nux
vomica), het falpeterzure bismuth (nitras bismuthi),
en nog andere zelfilandigheden, als het zwavelztzuriyzer
(fulphas ferri), de fpinnewebben (tela araneorum), het
rattenkruid (arfenicum), omtrent welks gebruik de Hoogleeraar THUESSINK zijne huivering te kennen geeft,
Ff
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de peper; terwiji eindelijk nog de werking van uitwem.
dige middelen, narnelijk over het binden der ledematen en het aderlaten in het tijdperk der koude, wordt
gehandeld.
Het werkje wordt befloten met nadere aanmerkingen
omtrent de kina-loogzouten , waarover reeds door den
Schrijver in het derde Deel zijner Geneeskundige •Waarnemingen is gehandeld. Hier wordt gewag gemaakt van
de ontdekking eener nieuwe alcaloide, door den Duit.
ichen Scheik undige SERTURNER, te Hameln, welke uit
de afgekookte kina of bet refiduton kan worden toebereid , en waaraan door dezen den naam van chinoidine
wordt gegeven.
Wij moeten ons met de opgave van den zakelijken inhoud van dit gefchrift vergenoegen , daar het niet wel
vatbaar is, om in bijzonderheden te worden overwogen ,
zonder dat wij voor dit Tijdfchrift te uitvoerig zouden
worden. Hetzelve is voor den praktifchen Geneesheer,,
inzonderheid voor jonge kunstoefenaren , allerbelangrijkst,
daar men bier in cen kort beflek zeer vele zaken vindt
bijeengebragt , welke bij de behandeling der tusfchenpoozende koortfen — ziekten aan ons land zoo eigen , en
die zich elken dag aanbieden — in aantnerking komen,
m waarvan de kennis onontbeerlijk is. Wij betuigen den
Hoogleeraar dus , in naam van het vaderlandsch geneeskundig publiek , onzen welmeenenden dank voor dezen
nieuwen arbeid , welke eventnin , als zijne vroegere fchri&
ten , onvruchtbaar kan blijven in heilzame gevolgen voor
de lijdende menschheid, waartoe wij wenfchen , dat ook
deze waarnemingen in veler handers komen.
De dagbladen hebben ons aangekondigd , dat het Z. M.
den Koning gunflig heeft behaagd, aan den Heer T H U E sS 1 N K eene eervolle rust van de akademirche werkzaamneden te verleenen. Hij geniete die lang , en , zoo veel
mogelijk , in gezondheid. Voor zoo veel deze het hem
moge veroorloven , florte hij nog, nit zijne rijke voorraadfchuur, veel van het tot dus ver bewaarde zaad ,
onder zijne landgenooten , nit. Hij kan hetzelve , onder
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's Hemels zegen , nog zien opkomen en heilzame vruchten voortbrengen. Voorts zij de bewustheid , van naar
vermogen ten nutte zijner medemenfchen te hebben geleefd , de aangename belooning voor de onvermoeide pogingen , welke hij daartoe heeft aangewend. De erkentenis
van hen, die de waarheid huldigen, dat de fchriften van
THUESSINK, federt meer dan eene halve eeuw , aap
de bevordering der Geneeskunde , inzonderheid aan de
verfpreiding van gezonde praktifche denkbeelden in ons
land, ongemeen veel hebben toegebragt, zal altijd zijne
kroon en welverdiende loffpraak blijven.

Bijdragen tot bevordering van de kennis aangaande den
aard , de verfchijnfelen, de voorkoming, en de behandeling van de het westel0 gedeelt& van Europa bedreigende Cholera. Bileenverzameld en uitgegeven door
F. VAN DER BREGGEN, C. Z., Med. Dr. en
Hoogleeraar aan het Athendurn illustre te Zingerdam. Me Stuk. Te Amflerdam , bij de Gebroeders
Diederichs. 1831. In gr. 8vo. XPI , 179 Bl. f -40.
De Reis der Cholera morbus uit Azie naar Europa als
een overtuigend bewijs van derzelver befmette4jkheid
aangetromen, en de voorbehoedmiddelen door de Ragering aangewend tot limiting van den verderen voortgang dezer vreefelijke kwaal gebillijkt, door F. J.
BEHREND, Med. Dr. Uit het floogduitsch. Te
Amflerdam, bij J. C. van Kesteren. 1831. In gr. 8vo.
35 Bl. f $O.

De

zoogenoemde Cholera morbus, welke federt de laatfte maanden meer en meer over ons werelddeel zich uitbreidt , trekt thans de algemeene aandacht zoozeer tot
zich, dat het geen wonder is, dat het aantal fchriften
over dezelve dagelijks aangroeit. Uit dien hoofde haasten wij ons , het publiek met twee brochures bekend te
Ffa
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maken , Welke gefchikt zijn , om althans aan de eerfte
aandrift der weetgierigheid te voldoen.
Het eerfte is van de hand van den werkzatuen Amfterdamfchen Hoogleeraar VAN DER BREGGEN, die met
hetzelve een' aanvang maakt , om zijne landgenooten
bij ftukken te leveren , wat er van tijd tot tijd elders over
dit belangrijk onderwerp uitkomt.
Wij vinden bier I°. eene door het Gouvernement van
Oostenrijk gegevene aanwijzing , hoe bij deze epidemifche ziekte te handelen. In dezelve houdt men de
ziekte voor befmettelijk, (en och of men dit overal gedaan had : bine illae lacrymae1) geeft hare kenteekenen op , fpreckt over de voorbehoedings- en gezondheidsregelen , die men behoort op te volgen , alsmede over
de behandeling.
2°. Eene Geneeskundige Verhandeling over de Cholera,
bebelzende: a. Len gefchiedkundig overzigt. (Waaromtrent een fluk van onzen landgenoot v o s , Med. Dr.
in Bengalen , geplaatst ander de Verhandelingen van het
Bataviasch Genootichap , verdient geraadpleegd te warden. Het voert ten opfchrift : Begin, voortgang , toevallen en genezing der Cholera n2orbus , zoo als 29zich federt het jaar 1817 in Bengalen vertoonde , door
J A C. REIN. v o s , enz. en is gefchreven in 1821 ; bet
jaartal der uitgaaf flaat niet vermeld. Men heeft bier het
verhaal van een' ooggetuige , die de Epidemic bij hare
geboorte heeft gadegetlagen.) b. Eene befchrijving der
ziekte. c. Onderzoek naar de oorzaken. d. Wijze van
behandeling. e. Voorbehoedmiddelen.
30. Over de onderfcheidene vormen der Cholera en
het gevondene bij lijkopeningen.
40 . Over de verfchillende oorzaken , het wezen en den
aard der Cholera , door gefchiedkundige mededeelingen
aangaancic den oorfprong en de verfpreiding der laatfte
Epidemic.
50 . Over de behandeling van den fporadifchen en epidemifchen braakloop.
6°. Bedenkingen , zoo wel over de Cholera in hare hevige graden , als over de epidernirche.
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Onze Lezers zien uit dezen korten inhoud, wat zij
in dezen eerften bundel te wachten hebben. Tot gemakkelijk overzigt zoude het verkieslijk geweest zijn ,
als de Hoogleeraar alles_ bij uittrekfels onder bijzondere
rubrieken gebragt had, daar men nu gedurige herhalingen aantreft , en verpligt is, het ganfche werk door te
fnuffelen, om betreffende het een of ander punt bijzondere aanwijzing te krijgen. Intusfchien wenfchen wij hem
lust, tijd en krachten, tot verdere mededeeling zijner
bijdragen.
No. If heeft , blijkens het opfchrift , alleen betrekking op het vraagftuk der befmettelijkheid en de daaruit
voortvloeijende voorbehoedmiddelen, en is niet als No. I
eene verzameling van verfpreide tiukken, maar eene vertaling uit het Hoogduitsch. Het bewijs voor contagium
ontleent de Heer BE HR E ND uit den loop der ziekte
door alle flreken , onder alle klimaten, jaargetijden en
luchtsgefleldheid , langs de groote handel-routes, onafhankelijk van tellurifche of costnifehe invloeden; waaruit
de Schrijver de noodzakelijkheid en het hoog belang afleidt eener goede geneeskundige thatsregeling. Dat ook
in ons Vaderland een waakzaam Beftuur voortga , eene
ziekte van deszelfs bodem te wezen, welke bijna overal
de heeft, ja ineer dan de heeft der lijders geveld heeft,
en dat geene handelsbelangen en fophistifche redeneringen de belangen der menschheid en de redeneringen van
het gezond verftand overflemmen!
Als wij, na al het gelezene over de bewuste Epidemie , de hoofdpunten andermaal opvatten , dan kunnen
wij den wensch niet terughouden, dat een oordeelkundig
onderzoek de nog duistere gedeelten van dit gewigtig
onderwerp opheldere.
In de eerlte plaats is het van het hoogfle belang , nit
te vorfchen , waarin het wezen der Cholera Epidemica
Orientalis gelegen zij; in hoeverre zij overeenkome met
onze gewone fporadifche Cholera; of zij den naam eener
zenuw- of krampziekte verdiene , dan wel meer in het
vaatgefiel hare zitplaats hebbe, en aan welke behande-
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ling boven anderen de voorkeur toekome. 't Is to bejammeren , dat de ruwe empirifche praktijk der hedendaagfche Engelfche Artfen veeleer aanleiding gegeven
heeft tot allerlei verwarde denkbeelden , dan tot eenig
klaar begrip der ziekte. Immers , wat begrip kan men
hechten aan eerie kwaal , die door a.derlatingen , calomel ,
opium , pepermuntolie en brandewijn beftreden is gewor_
den ? Hoe kan men vooronderftellen , dat eene Epidemie bekend zou zijn , welke door den een' met een' fporadifchen braakloop , door den ander' met eLne zenuwkoorts , door een' derden met eene ziekte van het aderlijk vaatgeftel wordt gelijk gefteld , en waarin men beurtelings verzwakkende en heete prikkelende middelen , als
om ftrijd , aanprijst ? W7at moet men denken van eene
behandeling , waaronder doorgaans ruim de heeft der lijders eene prooi der ziekte wordt ? Moet ons dat alles
niet doen befluiten , dat de Epidemie in haar wezen onbekend en het ware geneesmiddel tot nog toe niet gevonden is zou het de onlangs aangeprezen bismuth
kunnen zijn ? De ervaring zal ook thans wederom de
zaak moeten beflisfen ; eene ervaring evenwel , door
rede , theorie en fludie voorgelicht , en naar de regelen
der algemeene therapie handelende; met den woord , eene
rationele ervaring:, geene blinde empirie en routine , die
men gewoonlijk daarmede verwart.
Brieven over den card en de firekking van hooger Onderwajs.
Uitgegeven door pH. W. VAN HEUSDE, Festina lente.
J. Altheer. In gr. Bro. 339 Bi. f 3.6o.
Te Utrecht,

W

ien dan , zal men zeggen, raadt gij het boek aan ?
•ff Niemand, is mijn antwoord, het moet zich zelf aanbeve• len ; wat zou anders mijne aanprijzing baten ? Dock ,
vraagt men mij, welke foort van lezers ik den fchrijver
boven alle anderen zou toewenfchen ? Dezulke zijn het,
• die met kennis van zaken zucht voor het goede en nuttige
" paren. Die kunnen bij het lezen , al ware er ook van
Univerlitelten niet in gerept , flof tot denken, en, wat
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meer is, aanmoediging hier bekomen, om met ijver en
• fiandvastigheid het goede voor te Haan , zonder zich door
„ eenige bedenkingen te laten wederhouden. En zal ik zeg, gen, voor wie het fink mij voorkomt, wel voornamelijk
• gefchikt te zijn? Voor jonge lieden inzonderheid, dunkt
„ mij , van goeden aanleg, van ware befchaafdheid en van
„ hoogere beflemmiug voor de maatfchappij, om het even ,
• of zij bier, of in ons zuiden , en op welk y ak van kun„ flen en wetenfchappen zij zich toeleggen. Deze vooral
• kunnen er nut van hebben, zoo zij ten minfie reeds ge" voelen, of er voorgevoel van krijgen , wat zelfflandigheid
„ zij, en reeds beginnen te waarderen, wat het heete, van
„ voorouders of te ftammen, die zich vrij gefireden hebben,
„ om zelfgandig y olk te warden. Zoo zij dat reeds begin„ nen te gevoelen en op prijs te fiellen, dan zijn deze brie, yen juist gefchikt om hen dit te dieper te doen befeffen ,
• te meer zich te doen wachten voor de thans zoo heer, fchende en hun zoo onwaardige 1igtzinnigheid en waanwijs„ held, en ook op een en ander hen de aandacht te doen
• vestigen , dat hun naderhand niet onbelangrijk zal zijn,
„ in de jeugd doorzien te hebben: b. v. om maar iets te
noemen: dat een goed burger beginnen moet met braaf
, kind, vlijtig leerling, getrouw vriend te wezen, en het
• anders niet worden kan: — dat men een va-derland heb.
„ ben en er voor ]even moet, om van ftaatkundige vrijheid
„ te durven megpreken: — dat er geene vaderlandsliefde
zonder zucht voor vrijheid, maar ook geene vrijheid zon, der zelfflandigheid , en geen van beiden zonder godsdienst
— dat om groot man te warden ,
, en deugd beflaan
fchicterende talencen niet genoegzaam zijn, maar in de
n eerfle plants onderfleld worth, dat hoofd en hart overeen„ flemmen , en meer dergelijke zeer bekende zaken , maar
aan welke men zich in de jeugd wel eens herinneren mag:
• om niet van vragen te fpreken, die almede bier voorko, men, als wat wijsbegeerte is, en hoe het toch kome, dat
er geen eenvoudiger, Been zediger mensch in de wereld
, is, dan de ware wijsgeer.”
Na deze uitvoerigheid, met weike het verflag des Uitgevers nopens deze Brieven is opgegeven , zal het ons niet
kwalijk genomen \vorden, dat wij den inhoud , zooveel de
vorm van het werk gedoogt, beknoptelijk mededeelen.
in het oordeel over onderwijs wordt niet genoeg onder.
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fcheid gemaakt tusfchen Akademisch onderwijs en dat der
GymnafiEn. Men verlaat het denkbeeld van onze voorouders
aangaande de Iloogefcholen als zetels der geleerdheid, Hoogleeraren als geleerden , die in Europa uitblonken, en fludenten
als jonge menfchen , die bier de laatfle band aan hunne vor.
ming voor de maatfchappij legden. Vanhier de ongefchikte
Willen wij inzien,
woorden liberaliteit en fehoolfehe vorm.
welk het natuurlijk onderfcheid van Scholen en Akade, mien zij , zoo laten wij liberaal en fatolastiek voor het.
gees zij zijn mogen , inaar wij vestigen onze aandacht op
, de jeugd , die op beide onderwijs ontvangt: dat is hier de
hoofdzaak : en wij vragen , welke is de geaardheid der
jeugd , zoo Lang zij op de Gymnafien vertoeft , en welke
, is dezelve , wanneer zij tot het hooger onderwijs overgaat ?" Dic eerst te beantwoorden , en dan ga men aan
het organiferen van beide! Daartoe leidc eerst en voorna.
melijk de befchouwing van den geest onzer ;Wen, en bijzonder van den aanleg, den wetenfehappelijken aanleg , onzer
natie. Die befchouwing geeft deze uitkomst: , Er beftaat
„ veel goeds; dat goede komt van God; het ksvade van de
• menfchen; maar het /aatfle meestendeels door overdriving
„ van het goede." Bl. 1-19. I1le Brief.
, Van dit ilandpunt dan in den tegenwoordigen toefland
• onzer maatfchappij onze Akademien befchouwende, zeg
• 1k, alles goeds is er van te verwachten ; maar ik moet er
„ bijvoegen : ook alles kwaads is er voor te duchten." —
Met de Akademien that de roem van ons vaderland in verband. Om Nederland , als weleer,, te doen uitblinken onder
de volken van Europa, moet men minder doen, maar meer
laten. De plant wordt gekweekt , en men heeft hiertoe tijd
noodig. Kinderen hebben te veel haast en weten van opkweeken niet. Wie monnikencucht op de Akademien wil
invoeren , flopt de bron , om overaroomingen te verhoeden :
de anderen (die alle banden wegwerpen) laten met die natuurvrijheid alles door de vrije natuur verwoesten. Men
voorlpelle niets. Op het volmaakte mag men hopen; „ maar
voorfpellen hetgeen gebeuren , hetgeen men bewerken zal
„ daarvoor hoede men zich." Alles zoeke men langzamer.
hand tot fland te brengen. „ Het festina lente heeft niets
, met traagheid gemeen, zoo min als het ennetari van VAu s. Het !hat met het grondbeginfel in verband , waar.„ van wij gefproken hebben, dat de roorzienigheld ons bet
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• goede doet toekomen, maar wij het door overijlen ten kwade
„ doen werken , vOOrdat het aan zijne beflemming voldoen
• kan." Bl. 21-33. IIde Brief.
Er blijft altijd hoop, dat men, als' vd•Or twee en drie eeu.
wen , geheel Europa door, van het Bataafsch Athene zal
hooren gewagen. „ Gij ]tent, even zoo goed als ik, den
„ aard en aanleg onzer natie: die onvergelijkelijke kergie•
• righeid in alle ftanden van menlchen met zoo regt goede
" inborst." De Maatfchappij Tot Nut van 't .41gerneen be.
wijst dic zoo goed, als GEERT GROETE in de XIVde
eeuw en de gefchiedenis der Leydfche Akademie. Het fchoolwezen in ons vaderland, naar het verflag van c uvi ER, nit
den boezem der natie ontfproten. GEERT GROETE worth
gekend in zijne waarde. „ Wat had I. vitt ER, wat ERA s,, Mus kunnen doen, zoo Sakfen en de Nederlanden te hun.
nen cijde even zoo dom en ruw waren geweest, als v6Or
• GEERT GROETE? " THOMAS A KEMPIS, AGRICOLA, ERASAlus , en nicer andere groote Nederlanders, fpre.
ken voordeelig voor den aanleg onzer natie. " Ons land en
y olk is nicer dan het fchijnt, en — wij willen meer zijn,
• dan fchijnen." Bl. 34-53. hide Brief.
„ Het lagere onderwijs, door onze Beftuurders zoo zeer
ter harte genomen, is daarom juist zoo belangrijk, omdat
77
het daarvan afhangt, wat onze natie over dertig , veertig
• jaren wezen zal. Veel kunnen daaraan toebrengen de
" Gymnafien , veel ook de Akademia; maar kort en goed :
„ zoo op de kinderfchool de gronden niet gelegd zijn van
„ grondig onderwijs, en , hetgeen nog meer zegt , van zede„ lijkheid, vergeefs zullen al onze pogingen zijn om een
„ goed nageflachc te doen rijpen : en dic is toch wel, geloof
„ ik, het allervoornaainfle." — „ Het eigenaardige van onze
fcholen is dim, dat opvoeding en onderwijs gepaard gaan,
71
„ en beide bijzonder een godsdienftig en zedelijk doel heb„ ben.” De toefland der GymnaUn , voormaals, op weinige uitzonderingen na , niet zeer gunftig, is federt de laatfie jaren merkelijk verbeterd, niet „ door verordeningen en
" voorfchriften .fiechts te geven , maar door acht te flaan op
„ de per fonen , die ze moeten uitvoeren." — „ In de laatfte
„ jaren hebben wij reuzenfchreden gemaakt." Ook het onderwijs ze/f is verbeterd. Bl. 54-67. IVde Brief.
Na gepasten overgang in den vorigen brief, words befchouwd de mcv,seh , en het karakteristieke onderfcheid van
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kind, knaap en jongeling. In den knaap is iets weligs en
weelderigs wenfchelijk , om het wat te kunnen fnoeijen en
inkorten. Men moet den knaap behoeden voor verleiding
door gezag en ftandvastigheicl. „ Viert men al dat buiten„ fporige bot , of gaat men het met geweld tegen , in beide
„ gevallen komt er losbandigheid, zedeloosheid uit voort."
Eerst moet men het goede bevorderen en verzorgen, dan ga
men aan het fnoeijen. Begint men met het laatfle , dan zou
Beteugel den
men zich de hoop op de tockonst affnijden.
knaap en houd de wacht over hem , maar wek tevens bij
„ hem eergevoel en zucht voor het goede en edele op, en
maak hem daardoor vooral van het kwade en fchandelijke
„ afkeerig. Wacht aldus den tijd geduldig af; dan that op
„ eens de jongeling voor u." De jongeling is, oat het korz
en zakelijk uit te drukken, de man in zijn worden , in zijne
laatfle ontwikkeling , 0772 welhaast volkomen zelfflandig mensch
te zijn. Voor den jongeling blijft ter ontwikkeling over
• befef van zelfflandigheid in de eerile plaats, dan hooger
• eergevoel, dan in den knaap nog was opgekomen: zelfbe„ wustheid van niet voor zich en eenige anderen, maar voor
„ alien to (even en te handelen: verhooging van zin, van
„ hart, van verfland.” Dit moet op de Akademie gefchie_
den. Hij kome daar als jongeling, niet als knaap. „ Laat
• het kind toch niet te fpoedig loopen, hoort men dagelijks
„ zeggen: want zoo zal het nooit goed op zijne beenen flaan.
„ En zie eens, hoe men omtrent den geest te handelen
• pleegt. Of die zelfflandigheid gekregen heeft, of niet, is
de fchooltijd nit , dan maar terflond moet de jongen naar
de Akademie. En de gevolgen daarvan? — .7a, val op val.
Hoe kan dat anders? En dat vallen dadr is vrij wat
• denkelijker,, dan in het ouderlijk huis." Doch ook op de
Akademie is voorzigtigheid noodig. „ De jongeling toch is
„ nog niet man geworden, en fcholen dus, hoe hoog dan
• ook, zullen toch altijd fcholen moeten blijven." Bl.
68-131. Vde Brief.
Drieledig is de opvoeding: des kinds, om het nzensch, des
knaaps, om hem befchaafd mensch, des jog-clings, cm hem
zelfliandig weasels te doen wcrclen. Ziedaar het onderfcheid
aangewezen tuslchen lager , middelbaar en hooger onderwijs.
Het lager onderwijs is voor het geheele y olk , om alien tot
menfchen en fommigen tot befchaafde menfchen te vormen.
Het hooger onderwijs, ook op de Gymnafdn , als kweekfcho-
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den, is tlechts voor een klein gedeelte der natie beftemd.
„ Is het voor andere flanden genoeg, dat het kind alleen,
„ of de knaap sevens in den mensch doelmatig en opzette„ lijk ontwikkeld worde, bier vereischt de jongeling nog
daarenboven eene bijzondere opleiding; en zal hem deze
, op de Hoogefchool tot hoogbefchaald, waarlijk zelffiandig
, man vormen, zoo moet zij niet alleen van kinder- en
„ middelbaar onderwijs, maar ook van klasfleke opleiding en
„ befchaving voorafgegaan zijn: waartoe de Gyinnafign die„ nen ingerigt te wezen.” Uit dit oogpunt moeten Gymnafign en licogefcholen beichonwd worden. „ Dan eerst kunnen
„ zij firekken, waartoe zij in de maatfohappij thekken inoe, ten, dat zij de natie verhoogen, veredelen, dat zij haar
blijven."
zedelijk en verflandeiijk zelfflandig doen zijn
Bl. 82-89. Vide Brief.
Wat nog ter verbetering te doen blijft, words in weinige
woorden uirgedrukt „ Eersc den knaap te. befchaven, en
„ dat volkomen en volgens den card, den zin der menfche.
„ lijke natuur op dien leeftijd: dan kunnen wij van den jon.
„ geling gaan fpreken." Met de Gynnafign moet men beginnen ; deze moeten tot den hoogstmogelijken graad van volkomenheid gebragt worden. Dit is geen vrome wensch of
Platonifche republiek. Hetgeen is en begaat , zoo als dat
aangewezen is, toont ook, hoe het zijn moet en zijn kan.
te verhoeden , dat men
Edn ding blijft altijd moeijelijk :
op het Gymnafium en vooral op de Akademie home, vOtirdat
, de leeftijd er rijp voor zij." — 7oek den geest des tijds
, ten goede te leiden, niet door vermaningen. Wat baten
, die ? Maar door de beitaande inrigtingen te volmaken ,
„ de Gymnafien in de eerfte plants, zoodat zelfs de jeugd
daar langer toeve." — „ Laat ons voortgaan , gelijk wij
• begonnen hebben, en nit dit oogpunt de onderfcheidene
rim de opvolging der leeftijden nagaan, en zien,
• cholen
f
, hoe elke van dezelve Gymnafign bijzonder en Univerfitei.
ten, volgens haar doel en hare berremming in te rigten
• zij." Bl. 90-102. VIIcle Brief.
Beginnen wij dan van het kind en de kinderfcholen, en
• ilaan wij den mensal vooral gade. Maar zorgen wij toch
„ vooral, dat er goede menfchen gevormd worden. Men
• doorvoede het kind Loch wel met de grondbeginfelen van
• onze Godsdienst." Geene goedkoope en haastmakende
Lancasterfcholen. „, Ook het hart moet gevormd worden,
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en dit is het, waarop men zich bij ons fteeds bijzonder
, heel toegelegd. Ook opvoeders en onderwijzers kunnen
„ en moeten van kindsbeen af onze jeugd door onze Christe.
• lijke zedelesfen tot deugd en zedelijkheid brengen. Z66
„ en z66 alleen zullen wij een goed yolk blijven en het nog
• meer worden." — „ Is kinderzin door onze leerboeken van
„ jongs af in ons opgewekt , zoo kan het niet anders , of
, het heeft invloed op het geheele Leven , om te gelooven,
• waar geen redeneren of betoogen te pas komt , te ver.
„ trouwen, waar geen eigen kracht kan baten , eenvoudig te
• b%'ven als een kind te midden van het regeren van ftaten
, of het doorgronden van de diepfle geheimen der hoogere
• wijsbegeerte. Die niet als kind gelooft, hoe kan die wijs, geer heeten?" — De knaap worde in Griekenland en Latium overgevoerd; niet enkel op de Gymnafien , maar ook
op de fcholen van middelbaar onderwijs. De Gymnafien
vooral moeten den knaap in het vaderland der befehaving ,
der kunflen en letteren overbrengen. Op die fcholen moet
de knaap niet enkel esthetisch, neen geheel befehaafd , en
met opzet zijn karakter gevormd en bevestigd worden, en
ook dit door Griekfche en Latijnfche letterkunde. , Is de
• knaap op het Gymnafium wel voorbereid gekomen om mensch
„ te worden, vooral door het opwekken van zijn godsdienstzin
, en godsdienstgevoel ; heeft hij bier het lezen van ons heilig
„ boek met het lezen van de fchriften onzer befchaving en
veredeling , de werken der klasfiCche letterkunde en wijsbe„ geerte , gepaard, en de laatfle tot verhooging van den zin
„ en het gevoel zijns tegenwoordigen leeftijds aangewend ,
„ zoo zal hem de overgang tot de Hoogefchool niet zoo
„ vreemd , zoo onverwacht voorkomen." BI. 103-125.
VIIIfIe Brief.
Veel te gelooven , niets te wecen , alles te onderzoe„ ken, — ziedaar in weinige woorden , wat de wijsgeer zich
„ voorfehrijft , en waardoor hij tot wijsheid moet geraken.”
(B1. 125.) Dic words nu verder ontwikkeld bl. 126-136,
IXde Brief. Uit dezen brief (.1a bier het. volgende: „ Velen
verfmaden de Codsdienst , als voor kinderen gefchikt.
Dwaze menfchen ! zij befeffen niet , dat zonder dezelve
„ de man en tie grijsaard tier worden kan, wat hij worden
moet. Befeften zij dat, zoo zouden zij de Godsdienst
boven alles waarderen , owdat die alleen voor het geheele
„ Leven, en van onze cerfie ontwikkeling af tot onzen over„
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gang in een ander level] , ons heilzaatn en noodzakelijk
is. Den Bijbel verachten zij , als voor kinderen gefchreven. Onwetenden I Zij hebben dat bock nimmer gelezen,
of toonen ten minfle het niet te verflaan. De zin der
kindschheid is in hetzelve heerfchende; maar in het kind
ligt reeds de kiem van alle volgende leefcijden, en zoo
• vindt men daarin, wat Godsdienst, war levenswijsheid
betreft, al de beginfelen, die ons voor het leven te pas
komen."
Het hooge doel der Gymnafien is wel te onderwijzen, en
door onderwijzen te vormen en te befchaven. Zij moeten
zijn kweekfcholen voor de Akademien. Men verge niet te
velerlei, van den onderwijzer zoo min, als van den onderwijzeling. „ Men [cheide af, war van nature niet vereenigd
, is. — Niec edn doe alles, maar ieder, zoo veel mogelijk,
, het zijne. — Laat Gymnafien Gymnafien , Inftituten Infti„ tutee, Kadettenrcholen Kadettenfcholen blijven. Zoo zul„ len alien elltander verdragen en ook onderling helpen.”
leder onderwijzer hebbe op de Gymnafien zijn eigen yak.
Dit is hoofdzaak. — De oncwikkeling hiervan verdient niet
enkel nagelezen, maar de zaak zelve in beoefening gebragt
te worden. BI 137-164. Xde Brief.
„ Verwonder u dus niet, dat ik zoo lang, zoo eindeloos
„ fang over onze Gymnafien fpreek: ik befchouw dezelve
als kweekfcholen onzer Univerfiteiten , als de kleine ?susff
teriUn , mag ik mij zoo uitdrukken? waarin onze Staatslie„ den, onze Godsdienstleeraars als voorbereid moeten wor, den, om tot de koogere, de 7roz ,rixs, de Hoogefcholen
„ toegelaten, en daar voor kerk en ftaat volledig opgeleid te
„ worden. — Hoe veel er van de leermeesters afhangt, nog
„ meer , ten minfle niet minder, komt het op de inrigtingen
Vooral moet men leven en werkzaamheid in de
„ aan.
menfchen zoeken te brengen.” — Eindelijk komt het tot
de Akademien. Hiet moet men vooral voorzigtig zijn, met
veranderingen te maken. Niet door regeren , maar door befluren, en de zaken een' geregelden gang lawn gaan, werd
Gottingen Gottingen. Zoo was het ook vroeger met de Akademien van Italic, re Bologne, te Salerno, vooral ook met
die van Leyden in de XVI en XVIIde eeuw. „ De opfchie„ tende fpruit kunt ge kweeken en verzorgen; maar gij doer
„ den boom niet groeijen , die er eenmaal uit op zal rijzen.
„ Men maakt geene Akademien, als huizen en paleizen , en
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me A nt men het te vermogen , kabinecten en boekerijen en
gehoorzalen zal welligt de naneef bewonderen; maar de
•
fen zullen daar niet wonen." Na de inrigtingen van
1815 zijn onze Akademien weer herfteld en tot nieuwen
bloei gekomen. Die inrigtingen behoude men, ook met het
gebrekkige , nit vrees dat nieuwe en erger gebreken nit verandering zullen voortfpiuiten. En beantwoorden de Gymnafien eens aan hun doel, dan verhelpen zich de nu beftaande
gebreken welligt van zelve. BI. 165-181. XIde Brief.
Zelfflandig moet eene natie zijn , ook zonder Akademien.
Doch deze moeten die zelfaandiglield aankweeken en fterken
voor Godsdienst, Regt en Frijheid. Het jonge plantfoen moet
„ zorgvuldiger en Iangduriger opgekweekt worden , zal men
„ er planten en boomen naar elders uit overbrengen, die daar
„ zelfflandig opwasfen. Evenwel dat fimpliciter, cum laude,
• en hoe beet dat meer? inoest men affchaffen , dunkt mij.
• Scholam , zou ik zeggen, redokt: voor ftudenten ten min„ fte past dit niet , en het minst voor dezulke, wien de
• Annul honores in hun vak toegekend zijn geworden.” Zulk
eene vrijheid worde aan de fludien gegeven, dat de Hoogefchokn , hoe hoog , hoe vrij, hoe libernal , altijd fcholen zijn en
blijven. Op de Akademie moet niet ales worden voorgefchreven , zoodat niets aan eigene keus, aan eigene werkzaamheid overgelaten worde; „ dat ftrijdt met de natuur des
„ jongelings, die daarom het Gymnafium verlaten heeft, omdat
hij nu in that was geworden , om zichzelven in zelfftan„ digheid te oefenen.” Er blijft altijd genoeg onderfcheid
tusichen het onderwijs op de Gymnafien en Akademien. Dezelfde behandeling b. v. der gefchiedenis op beide is de ongerijmdheid zelve. Her responderen , de fodalitia voor bijna
elke faculteit blijven altijd hulpmiddelen , om zelfftandig te
leeren auderen op de Iloogefcholen. Ook het beantwoorden
van Akademitche prijsvragen levert hiervan zoo wel proeven , als het een uitnemend hulpmiddel daartoe oplevert. Bl.
182-195. XIIde Brief.
Prijfelijk is vooral de daarftelling van twee afzonderlfke faculteiten voor de propedeutifche ftudien , waardoor bij ons
meer dan elders de overgang van de Gyrnnafien tot de Hoogefcholen zoo gemakkelijk en geleidelijk is geworden. Zelfs
Duitfche geleerden prijzen onze verordeningen, om , met
uitzondering der nieuwere wetenfchappen, het onderwijs in
het Latijn te doen plants hebben. Verder komen bier voor
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belangrijke wenken over een' hal/jar:igen curfus , Infpecteuren
in plaats van Curatoren , een geopend contours voor te benoemen Profesforen, perpetudle Rectoren , berekening van
Akademisch onderwijs naar uitgeflrektheid van land, als voortbrengfel van bekrompene en zeer fchadelijke economie. ,Nog
„ erger,, dan al het gezegde , is eene nieuwe Akademierucht,
„ van welke ik oak al heb hooren fpreken , die op geheime
• politie, op het benemen van alle vrijheid, van alle denk„ beeld van vrijheid aan onze ftudenten, zou uitloopen.”
Kloosterdwang heeft ten gevolge kloosterlijk zedebederf. Befpied hen , zij belagchen door tluwheid uwe flimheid , en
warden achterdochtige , listige flaven , in plaats van vrije
burgers van het vrije Nederland. De Hoogleeraren op de
collegian , de Kerkleeraren en Godgeleerde Profesforen in
hunne leerredencn, alle Hoogleeraren in hunnen omgang met
ftudenten moeten verlevendigen en onderhouden godsdienstzin in onze jeugd : „ dat verdient beteugelen genoemd te
, warden, gelijk het op de Akademie voor ftudenten past.
„ Schiet deze bereugeling te kort, dan doe de Politie,
„ wat haar pligt haar gebiedt." 131. 196-2o7. XIIIde
Brief.
Zelfflancligheid, tot welke de AkadeiniEn onze jongelingen
moeten opleiden , is geenszins die vrijheid en onafhankelijkheid, die in tijden van oinwentelingen words uitgebazuind ,
en in den eigen/ijken ziu .Weer bij rooverbenden past, dan in
befchaafde maatfchappijen. Ook niet zelfgenoegzaamheid;
, die fcheidt ons van alien en alles af, en maakt ons tot
denkbeeldige wezens of ongevoelige beelden — dat is
zelfflandigheid van flandbeelden, maar niet van menfchen."
Menfchelijke zelffiandigheid, die „ met liefde en vriendfchap en
deelneming in alle menfchelijke zaken gcpaard is, en dus
2. vet af is van onafhankelijk of zichzelven genoegzaam te
• zijn. Uskoude wijsgeeren , die den mensch zich van de
maatfchappij en al zijne betrekkingen doers afzonderen ,
„ opdat hij zich vrfj moge gevoelen , hebben er geen denk„ beeld van , war vrijheid is. — Met liefde ontving men ons
• bij onze komst in het leven , en zoo werd bij ons weder„ liefde opgewekt, het begin van al onze vorderingen in
„ godsvruchr en deugd.” — „ Van de kindschheid en prille
„ jeugd hangt alles af, en daarom zijn her doorgaans mon„ tiers in de zedelijke wereld geworden , die op die leeftijden
„ voor ouders noch meesters liefde of eerbied hadden gehad..
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„ Zoo dan ontwikkelt zich de mensch van zijne intrede in

, de wereld of aan : en goat hij Ms jongeling voort, gelijk
hij als kind en knaap had aangevangen, dan worth hij —
• niet fchitterend vernuft, zoo ijdel dikwijls als fchitterend,
• maar regtfchapen , zedelijk-zelffiandig man." Om kennis en
wetenfchap is het den jongeling op de Akademie te doen;
doch niet, om die flechts van anderen te bekomen, maar ook
tevens en voornamelijk , om door zichzelven die te verwerven. Akademien zijn oefenfcholen van zelfflandigheid, vooral
door de dispuutcollegien. Groot is de invloed en achting
der Profesforen. De examens moeten am!' het doel beant.
woorden. Zij zijn niet om jongelingen tot het good fluderen
te noodzaken. „ Maar doe fludenten-examens befchouwen als
• gelegenheden, om in het openbaar en voor hunne mede„ ftudenten aan den dag te leggen , wat zij vermogen: zoo
„ zult ge nog weer verkrijgen , dan de wet vordert." Men
wachte zich vooral voor bloot mechanisch onderwijs. Zoo
dan zal men in het vervolg van tijd nog van geluk
niet,
mogen fpreken, zoo er flechts Automaten en vier nog
„ erger wezens uit voor den dag komen." BI. 208-239.
XIVde Brief.
„ Ge ziet, hoe, te midden van ons praten over fcholen en
• Univerfiteiten , onderwerpen ons bezig hielden, die voor
, de geheele menschheid van belong zijn. Het was bier om
„ de vraag te doen, wat er toe behoort , om braaf burger
en goed wijsgeer te worden." — „ De man, die in de
maatfchappij bet meest karakter heeft, is juisc diegeen,
die het minst onafhankelijk fchijnt: want geheel fchijnt hij
• voor anderen te leven, geheel zich aan de belangen zijner
• betrekkinge12, zijner vrienden, zijus vaderlands, der menschheid onderworpen to hebben; maar zoo , niet alleen vat), ,
maar ook in en door alle anderen 1evende , trekt hij, als
die
plant daar voor onze voeten, nit alles, wat hem om»
" geeft , voedfei en kracht; en roept hem zijn vaderiand,
„ roept hem de Item der menschheid ter hulpe, dan ziet
„ men, wie in de maatfchappij zelfflandig, wie vrij mag
„ heeten , en de vrijheid van anderen handhaven wil en
Geene wijsheid is volkomen, die niet met vol" kan." —
, komene wecenfchap is verbonden; en, daar deze boven
„ ons bereik bier beneden is en er boven zal blijven, ook
„ bij eene eeuwige voortcluring van ons beftaan , is het
dwaas , die geringe, die niecige ]tennis , die wij hier op-
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„ doen, voor wijsheid te houden." Aan het einde that de
vrolijke hoop voor de toekomst , gegrond op het karakter
van onze natie. Onderfcheidene volken mogen het ons in
het een of ander afwinnen , onze eenvoudigbeid en gezond
oordeel , onze bedaardheid in bet overleggen en geftadigheid
in het uitvoeren onze wijsheid en ftandvastigheid doen ons
andere volken voorbijftreven. „ iIij bereikt de haven niet
„ het cern, die bet beste fchip en de beste zeilen heeft;
„ maar hij , die het beste fluurt." Zoodanig was onze natie
altijd, en daarom ook ijide zij alien vooruit in letteren en
wetenfchappen , in ddn woord in alles , waartoe volltsgeest ,
volkskarakter en echte ftaatkundige vrijheidszucht gevorderd
werd. Ook de naneef zal met dankbaarheid er aan denken.
dat zich wijsbegeerte en Christendom zoo naauw bit ons
vereenigd hielden. Die hoop is gegrond , op onze opvoe, ding en onderwijs, en op ons hooger onderwijs bijzonder, zoo
dit doelmatig gegeven worde, gelijk het thans plaats heeft,
, en geene vreemde verordeningen de oudvaderlandfche ver.
• vangen." Bl. 24o-256. XVde Brief.
De twee volgende brieven als tot de hoofdzaak minder
betrekkelijk , gaan wij voorbij. Van bi. 2 :-3-339 loopt het
Nafchrift des Uitgevers op deze Brieven. Een woord mit Zwit.
ferland aan najne jonge vrienden en leerlingen. Integer vitae
fcettrisque purus is er het motto van , dat deszelfs geest en
!trekking volkomen uitdrukr. „ Hout en fteen , en al coat
„ men daar met kunst van gemaakt heeft, vergaat; maar een
„ y olk, dat zedelijir goed is, dat, bij de opvolging der ge„ ilachten , altijd dezelfde zucht voor bet fchoone en edele ,
„ dezelfde vaderlandsliefde werkdadig aan den dag Iegt , en
„ zijne zedelijkheid niet minder, dan zijne gezondheid , voor
f
• chadelijken
invloed van buiten bewaart , tegen zedelijke
„ Met minder dan ligchamelijke pest waakt, hoe zou dat ver, gaan?" Die zedelijke grootheid te bevorderen, moet het
doel zijn van onderwijs, en is bet doel dezer Brieven.
Doch wij moeten nu van dezelve afftappen , hoe ongaarne
ook. Misfchien hebben wij reeds meerdere vrijheid gebruikt , dan ons beftek ons vergunde. Dit boek heeft zich.
zelve aanbevolen. De herhaalde druk bevestigt het ten duidelijkfle. Ook ons verflag hebben wij daarom zoo ingerigt,
dat het werk voor zich gunftig inneemt. Troost , wezenlijken troost moet elk regtfchapen Nederlander fcbeppen uit de
lezing van dit gefchrift. Zoo fchrijfc men in Nederland over
SoEKBESCH. 1831. NO. 10.
Gg
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onderwijs. Met gretigheid words bet gelezen in zulke dagen
als wij beleven. Misfchien heeft het zijn nut, dat deze
Brieven door ons wat laac behandeld zijn. Ten minfle geeft
het bemoediging , dat wij vrij zijn van zulken , die , volgens
eigene belijdenis , de wapenen hebben opgevat tegen Schoolopzieners en Profesforen , en vroeger met leede oogen onze
Akademien aanzagen. De zelfflandigheid onzer Natie is er
te zekerder door, de opvoeding en het onderwijs , ook door
den Bijbel, te veiliger. „ Of wij rijk en magtig zijn, dat
„ maakt ons niet gelukkig: het heeft dikwijls zoo volken als
menfchen ten val gebragt; maar zedelijk goed, goed en
• yroed, gelijk men eertijds zich uitdrukte , moeten wij zijn,
„ zullen wij bloeijen en gelukkig zijn : en hoe zal ons na„ geflacht dat wezen zonder hec volksonderwijs , dat wij be„ zitten , en zoo niet hooger beginfelen van deugd en regt
9, op onze Akademie'n heerfchen; zoo niet vaderlandsllefde
„ die in den burger en ftaatsman de edelae vermogens doet
• ontwikkelen — onze jongelingen daar bezielt? Lieve vrien.
„ den ! gij zijt nog jong; maar wat er na ons van ons land
„ zal worden , zal van u voor een groot gedeelte afhan„ gen ,” enz. In bet vooruitzigt , dat ons Nederlandsch onderwijs nu althans geene geweldige hervorming zal ondergaan,
hebben wij alle reden , om God te danken , dat wij , onder
en door Zijn befluur , gefcheiden zijn van zulken , om wier
wille die hervorming misfchien zou kunnen plaats hebben.
Tot hiertoe heeft ons de /leer geholpen. Ja , met groote
opofferingen. Maar wie koopt zedelijkheid en godsvruchc
voor zijne kinderen ooit te duur?

Het tweede Eeuwfeest van het Athenaeum laustre te Deventer
op ekts 16 Febr. !Bp plegtig gevierd door CORN. FR A NS E N VAN E C K en Mr. P. BOSSCHA. Te Deventer , bij
J. de Lange. In gr. 8vo. XIII, 156 bl. f 2-20.

De

Deventerfche thogefchool, gelijk de Heer a o s s c H A in
zijne Opdragt te regt zegt , bekleedt onder de inrigtingen van
het aloude Deventer buiten tegenfpraak eene voorname plaats.
Onder de aloude inrigtingen ,
Wij breiden dit aldus uit:
• tot bevordering van wetenfchap , verdient die te Deventer
s, misfchien de eerfte plaats.” Onder de groote en goede
mannen , die tegen onkunde en bijgeloof bier te lande met
het gelukkigfte gevolg eene borstwering ftelden , moet vooral
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ook de inboorling van Deventer GEERT GROOTE genoemd
worden. Hij flichtte de Broederfchap des gemeenen levens
naar het ontwerp van FLORENS RADWIJ N. Uit deze Broe.
derfchap kwamen goede fcholen en edele vernuften voort ,
gelijk een ALEX A NDER HEGIUS, eery der Leermeesters
van ERASMUS. Eene aanzienlijke vrouw, ANNA VAN
T w i ck EL°, Wed. MARTINUS BOEDEKER, en haar
zoon BALTHAZAR waren echter meer bepaald door erfmaking de eigenlijke GroEdleggers der Deventerfche HoogefchooL
Dezelve werd vervolgens verfierd door mannen als jAc os
REVIUS, 30ANNES FREDERICUS GRONOVIUS, GIJSBERTUS CUPERUS, J. G. GRAEVIUS, G. SCHELTIN.
GA, J. DE RHOER, VAN DER MARCK, WAS SENDER Gil ,
RUARDI, J. 0. SLUITER, DUYMAER VAN TWIST

anderen. Zij gaf kweekelingen als

en

G. DUMBAR, D. G. VAN

DER KEESSEL, M. TUDEMAN,
DENS, A. G. BESIER , It. FEITH,

BOSSCHA, G. D. JOR.
J. SCHIMMELPEN-

van anderen en levenden niet to fpreken. Dat
men to Deventer op eene plegrige wijze her tweede Eeuwfeest gevierd heeft, gaf algemeen genoegen. De grijze,
brave , welfprekende VAN Eck trad bij die gelegenheid op
met de hier uitgegevene Redevoering, die ons doeltreffend
voorkomt , en , na den diepbetreurden en zoo fpoedig gevolgden treffenden dood van dezen waardigen en edelen
man , den Heere BOSSCHA ruime flof gaf tot belangrijke
bijdragen, aanmerkingen en inlichtingen. Deze werden nitgebreid en als tot meerdere volkomenheid gebragt, zoo ver
bet beflek toeliet, door de beredeneerde list der Hoogleeraren , waarin, op eene gepaste wijze, ook van VAN ECK
melding worth gemaakt. Zijn wij den Hoogleeraar P. DOS.
SCHA reeds hiervoor, gelijk voor de ganfche uitgave, dank
verfchuldigd, Hier minder zijn wij hem verpligt voor het Gedicht, waarmede hij, na de Redevoering van VAN ECK,
der plegtigheid luister heeft bijgezec, en dat ons nu ook
worth medegedeeld. Wij hebben het met groot genoegen
gelezen en herlezen. Het begin trof ons reeds , als eigen.
aardig en gernakkelijk:
ja ontrol nu van uw wallen
Vlag en wimpel, grijze Stad!
Laat nu door uw blijde hallen
Driewerf 't vrolijksa fchallen :
Gij, Verlichtings bakermat.
Gg
NINCK, om
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Ja , 't is hoogtijd in uw muren ,
Burgers ! heft den feestzang aan
En ontfteekt de vreugdevuren :
De eeuwen mogt uw School verduren,
En nog glansrijk blijft zij Chan.
Dergelijke voorzangen flemmen ten goede. Later, in Alexandrijnfche verzen , words alles meer, hoewel min vloeijend
en hier en daar min dichterlijk , ontwikkeld. Wij erkennen
volmondig, nooit lets beters in dien trant van den Hoogleeraar
P. BOSSCH A gelezen te hebben. Er is niers in van dat winderige en overdrevene , hecwelk niet ze:den bij zulke gelegenheden het werk van anderen bederft, omdat het 't gewoon begrip
en de dadelijke bevatting te boven gaat. Verftaan te worden , is een onmisbaar vereischte. Wijsheid en waarheid
moeten ook 's Dichters zijde niet verlaten. Onder anderen
troffen ons te dezen aanzien de volgende regels
Zoo als door wondre kracht bet gloeijend blikfemvuur
Den dampkring , door den wil van 't Godlijk albeftuur,,
Zijn veerkracht weergeeft , en tot nieuwe groeikracht zuivert,
Schoon vaak bij d' ommekeer 't misdachg menschdom huivert:
Zoo wekt ook hooger hand 't nog onbekend geflacht
Van nieuwe volken op, dat, door geheime kracht
En zonderlinge drift bezield , gefluved , bewogen ,
Zijn grenzen ovetfchrijdt , en, dreigend aangevlogen ,
Den ftoutften wearfland breekt , de wereld overheert ,
Het werk van eeuwen floopt, en 't onderst boven keen;
Maar, uit dien cuimelgeest cot zachcer zin gedreven ,
War opbouwt en herftelt, en werkkracht fchenkt en levee.
Hadden wij meer ruimte , wij deelden de treffende vergelijking mede van den Nederlandfchen flroom op bl..147. Het
geheele gedicht is waar,, kiesch , zonder aanftoot aan nuderen , en met billijke verheffing voor Deventer. De flotzang
is waarlijk fraai en allezins gepast. Wij zijn niet gezet op
eigen oordeel , maar hebben met bevreemding vernomen ,
dat dit uitgegeven feestwerk , hergeen wij inderdaad zeer
eigenaardig en verdieliftelijk , zoo wat vorm als zaken betreft , keuren , elders min gunflig beoordeeld is. Wij flemmen
gaarne in , gelijk men ziet , met die genen , die betuigen ,
dat de voor- en flotzang vloeijender zijn dan de Alexandrijn_
fche regels ; dat eene korce befchrijving der feesten of
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plegcigheden , bij deze gelegenheid te Deventer plaats gehad
hebbende billijk bier verlangd werd; dat de briefwisfeling
met de Akademie van Valence, bl. 53-65, beknopter medegedeeld had kunnen worden , zelfs dat het bijgebragte op
het einde van bl. 144 en het begin van bl. 145 eenigzins
prozaTsch is; maar in de betuiging , dat de Redevoering van
den Heer VAN E c K tot een onverwelkelijk gedenkfluk der
feestviering Jfrekken zal, in de bijvoeging van de toefpraak
aan den Heer Gouverneur, enz. vinden wij zoo veel berispelijks niet, en het geheel is , onzes oordeels , in alien gevalle eene zeer belangrijke bijdrage tot de gefchiedenis der
Doorluchtige School te Deventer, en vol bewijs van de vlijt
en verdientten van den Hoogleeraar nossc Wien mij tot
dergelijken en anderen arbeid van harce lust , opgewelEtheid
en aanmoediging toewenfchen. Hij late zich niet affchrikken , maar ga voort op den waarlijk goeden weg, bier ingeflagen.

Schets der Algemeene Gefehiedenis en van die des Vaderlands.
Ten dienfie vooral der Adipiranten tot Kadets bij de Koninklijke Militaire Akademie. Door J. B O S S C H A, Lid
van het Kon. Nederl. lnllituut, Hoogleeraar aan de Militaire Akademie, enz. Te Breda, bij Broefe en Comp.
183 1. In gr. 8vo. 278 Bl. f C ■ 40.

W

roemden zoo even het werk van den Hoogleeraar
nosscii A, en mogen ons nu in een werk van zij.
nen broeder JOHANNES BOSSCHA verheugen. Gelukkig
broederpaar , waarom mist gij den derden uwer , den geachten HENDRIK, Hoogleeraar weleer aan Ainttels Doorluchtige School ! De beroemde vader heefc zijnen naam door
een drietal zonen , alien Hoogleeraars , verhoogd. Onder dezen is de nitgever van deze Schets zeker Hier de mintle der
broederen. Als Hoogleeraar of Rector in eene of andere
voorname Clad , had hij meer nut en beter gevestigd genoegen gehad. Wat is er toch thans van de geheele Militaire
Bredafche Kadetcen-Altademie geworden? Waar is de geleerde Jou. BOSSCHA2 Is hij Auditeur Militair e Waar en
hoe werkt hij thans in het vak , waartoe hij is opgeleid ?
Het wapengefchreeuw aan de grenzen verdooft het antwoord
dat wij gaarne hadden. Intusfchen bebben WI] met voldoe.
ij
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ning ingezien de voor ons liggende Schets , welke gelukkig
niet alleen voor de Kadetten-Akademie , maar ook voor menige andere kweek- en leerfchool van nut kan zijn , vooral
wanneer bekwame Leermeesters haar flechts befchouwen ,
gelijk zij is, als eene handleiding , om verder over de algemeene en vaderlandfche Gefchiedenis nit to weiden. Achrer
het werk heeft men een Chronologisch overzigt der Algemeene
Gefchiedenis, eene aanwijzing van de uitfpraak van nog eenige
namen en woorden , zoo ver die niet reeds in het werk zijn
aangeteekend , en eenen inhoud. Alles is zeer gemakkelijk
ten gebruike ingerigt. De verdeeling der tijdvakken is eenig.
zins anders dan de gewone. De Gefchiedenis des Vaderlands is, om als zoodanig afzonderlijk op den titel vermeld re
worden , ons wat fchraal voorgekomen. Van de. Grafelijke Regoring, en wat aanleiding gaf tot vestiging van ons Gerneenebest , had, als bij inleiding , lets moeten gemeld worden.
Wij hebben bier en daar jets belangrijks omtrent de Lydiers
en de Phoeniciers gemist. Heeft Sidon geene Koningen gehad ? Is in de Perzifche Gefchiedenis niet, als bij uitfluiting ,
HERODOTUS gevolgd , en op XENOPHON minder acht geilagen ? Was z o ROASTER, als infteller van de Perzifche
Godsdienst, niet waardig to vermelden ? Deze vragen zou
men met andere kunnen vermeerderen ; maar aan dergelijke
zal het in zulke korte overzigten nooit geheel ontbreken. Genoeg , dat wij het geheel verdienftelijk keuren, van bane wenfchende , dat het geleerde lid van het Koninklijk-Nederlandfche
Inflititut , waardige zoon van een' grooten vader , fpoedig
eenen beteren werkkring vinde voor zijne geleerdheid en
ftnaak , dan hij thans heeft.

Nagelatene Bijdragen tot Natuurkunde en Gefchiedenis, door
J. P. VAN CAPPELLE, zijnde deels gedrukte, dock verfpreide, meerendeels nog onuitgegevene Jlukken, na den dood
des Schrijvers bijeenverzanzeld en uitgegeven door D. J.
VAN EENNEP. Te Haarlem, bij V. Loosjes, 1831. In
gr. 8vo. VIII, 285 bl. f 3-:

A

an het geflachc der nossc 11 A'S was , door behuwelijking der zuster van de hiervoren genoemde drie Hoogleera.
ren , verbonden de deugdzame en begaafde J. P. VAN c APPELL E. Weinige dagen vOOr zijnen zwager HENDRIK
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Boss cit A overleed hij. Welk een dubbele flag your de g.ide
van CAPPELLE, voor hare moeder, die twee zoons in
jeugdigen Ieeftijd als op anen ftond misfen moest! Welk
verlies voor beider tairijke vrienden en voor de Doorluchtige
School dezer Stad! De nagedachtenis van brave, minzame,
kundige, ijverige en Christelijke Geleerden is inzonderheid
liefelijk ter herdenking. De floogleeraar VAN LENNEP,
die de nagedachrenis van eenen VAN s wr N nz nr en JER0,NIIVIO DE BOSCH zoo waardig vereerde, was ook de juist
gefchikte man, our de zachre, fijne, edele en beminnelijke
gaven van hart en verlland van eenen C APPELLE, dien hij
onder zijne eerfte leerlingen tellen mogt, en met wien hij
gedurende dertig jaren in onafgebrokene vriendfchap had omgegaan , te fcherfen. Uitnemend heeft hij dan ook aan de
op zich genomene tank voldaan in eene Gedachtenisrede, in
de Maatfchappij Felix Meritis den 16 Dec. 1829 gehouden
en daarna uirgegeven. Ook hiermede zichzelven nog niet
voidoende, biedt hij thans ons doze Bijdrage') aan. Wij
ontvangen ze als een dierbaar gefchenk nit de nalatenfchap
van een onzer geliefdlie betrekkingen, maar befeffen niettemin , ja des te meer her treffende van ons verlies. Er was
tech in CAPPELLE eene hoogstzeldzame vereeniging van
Natuur- en Letterkunde. Er was bij hem eene klimmende
ontwikkeling van eerst bijna verborgene, daarna bekorende
en voedende, eindelijk met luister fchitterende gaven. Wat
was hij reeds geworden; war kon hij nog worden! Algemeen bemind en door niemand benijd, daar hij niemand aan!loot gaf, eenvoudig, nederig, pligtmatig, vriendhoudend ,
opregt, braaf en godvreezend, waren ook de vruchten van
zijnen geest langzaam en gaaf tot rijpheid gekomen; hij had
de ware en juiste hoogte met vasten, bedaarden en zekeren
tred bereikt; hij paarde met vastheid letterkundigen fmaak ,
met oefening in oude en nieuwere Dichters en Redenaars
wiskundigen zin en natuurkundige fludie; hij was vlug van
begrip, diep van bevatting , fijn van gevoel, langzaam
en zeker in de bewerking, leerrijk , vasthoudend , Reeds
klimmend, voorzigtig ; zijne taal en ftijl waren de zuiverfle , de netfle. Alles was in hem zoo juist als kiesch.
Onparrijdig, kalm, zielizelven noch te zeer verheffende noch
vernederende , won hij en het zijne, hoe meer men met
een en ander omging . hoe meer men het kende en doorgrondde. Gelijk zijn letterkund i ge arbeid Reeds in waarde
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toenam zoo fees zijne innerlijke waarde als mensch, naar
gelange hij in jaren fleeg en men hem meer volgde of
met hem verkeerde. In zijne laatile levensdagen ontwikkelde
hi) niet alleen eene grootheid van ziel , maar ook eene heldetheid van geest , waarvan wij bij de inzage dezer nagelaiene Bijdragen verfte/d ftonden. Inzonderheid heeft dit betrekking op het laatfle en uitvoerigfte fink, ALEXANDER
FARNESE, Prins van Parma, betiteld, hetwelk meer dan
tie helft des bundels beflaat. Er zijn, vooral in den aanhef,
verheffingen, lichtfiralen , fioutheden, ongewoon en als zoo.
nanig zeIdzaain in VAN CAPPELLE ' S overige fchriften. Het
is het laatfie zijner werken , het werk van eenen zieke,
wijnend van ligchaam maar de geest was des te helderder,
re losfer, te Telmer. Zou een voorfmaak —? maar zwijgen
wij , en last ons liever kort en geregeld eenig verflag geven
van deze Bijdragen.
Na een allezins gepast Voorberigt van den Uitgever,, heeft
men in de eerftc plants eene Verhandeling over de afleiding des
Blikfems bij de Ouden. Daar deze Verhandeling reeds vddr
eenige jaren in dit Tijdfchrift erkentelijk is opgenomen en
even gut atm den Uitgever thans ter wedernitgave afgeftaan,
gun wij dezelve bier met ftilzwijgen voorbij, gelijk mede
het tweede fink, over de Antomaten der Ouden, hetwelk
bevorens in het zevende Deel van de nieuwe Verzameling der
Mnemofyne reeds het licht zag. Beide ftukken bewijzen, hoe
de Schrijver met uitnemenden band de al te dikwerf gefcheidene naauwkeurige Wetenfchappen en fraaije Letteren , firenge
beoefening van Wis- en Natuurkunde met die der liefelijke
oude Letteren wilt te vereenigen.
Wij weten niet, of er nog meerdere kleine verfpreide of
onuirgegevene flukjes, dienflig voor het oogmerk van den
Heer VAN LENNEP, zijn ; veel minder gelooven wij , dat
zijn Hooggel. bier of daar in eenig aanzoek is teleurgefteld;
mar tilt weten wij , dat alle kleingeestige achterhonding of
bekrompene weigering in dergelijke opzigten, waar,, hoc en
bij wien het zij , onze goedkeuring niet wegdraagt. — Dit ,
vat de beide elders reeds uitgegevene fiukken aangaat. Dc
drie overigen zien rrn voor het eerst het licht: het twaalfjarige
Reiland, over het Felkskarakter der Noord-Nederlanders, en
ALEX A N D ER FARNESE, Prins van Farina. De rangfchikking is misfchien die van den tijd, waarin zij vervaardigd
zijn, zeker die der klimmercie verdienlien, ten minfie naar
ons corded!.
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Het eertie is eene voorlezing in de Maattchappij Felix Merills. Het is geleidend , eenvoudig , behoorlijk ontwikkeld ,
doeltrelfend. CAPrELLE toont in al le dergelijke bijdragen ,
maar bijzonder in dit ftukje en dac over FARNESE, de alge.
meene Gefchiedenis des Vaderlands met de bijzondere van
zijn onderwerp uitnemend te verbinden, het een door het ander op te helderen , en alzoo in beide opzigten van nut te zijn.
De eenige, aanhaling, ons bier medegedeeld , is de fchoone
plants , nooic genoeg re roemen , van s. STIJL over het karakter • van den Nederlander , in vergelijking met dat van den
Spanjaard , Engelschman en Franschman , bI. 80-82. Beier
nog ware dezelve , naar ons oordeel , te pas gekomen in het
fink over het Volkskarakter der Noord-Nederlanders , mede
beftemd tot eene voorlezing. De Schrijver fchijnt dit zelf
eenigzins gevoeld te hebben , daar een flak of vervolg diet'
plaats in het laatstgemelde , bl. 104, voorkomt. Dit , over
het Volkskarakter, is met meer warmte dan het vorige
gefield; tronwens het onderwerp gaf er ook meer aanleiding toe. en echter draagt het niettemin dat kenmerk
van waarheid , wecenfchap , naauwkeurigheid en oordeel, hecwelk de fchriften van v o N CAP P EL LE zoo bijzonder eigen
is. Het wordt befloten met een waar woord , dat , als, eene
profetie , in onze dagen nog heerlijker toepasfing gevonden
heefc , en dus luidc: „ Onze tijden , M. H.! verfchillen in
„ vele opzigten van de vorige ; wij zijn achEeruit gegaan en
» voorwaarts gecreden ; maar her karakter beflaat , fchoon gewijzigd. Moge deze wijziging , het gevolg van veranderde
„ betrekkingen en toenemende befchaving , voortaan dienen
" tot veredeling ! Mogt ieder ingezeten hiertoe in aandrift
„ ontgloeid worden Geve God , dat een geest van oorfpron„ kelijkheid onder ons zij en blijve , tot opluistering van den
„ naam, den roem en het geluk van Nederland:” (BI. 12o).
Het is niet te onEkennen , dat, wanneer men, na eene loffpraak over het Nederlandsch karakter gelezen to hebben,
terflond als valt op ALEXANDER FARNESE, Prins van
Parma, zulks voor een vaderlandsch Lezer in een werk van
een vaderlandsch Schrijver iets ituitends heeft , vooral wanneer men al fpoedig ziet , dat hooge belangilelling en Elia
kleine !of eene ongewone warmte en verheffing met zich
voeren. Wij vinden , ja , al dadelijk ook de erkenning , dat
zijn naam was eene verfoeiog bij velen, van wege het kwaad,
dat Inj onzen Stara keeft berokkend, en het deel , dat hif
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had in den word des Prinfen van Oranje ; maar des CC meet
meet onze verwondering flijgen , dat juist zulk een man als
bij uitnemendheid gekozen is tot een voorwerp van zoo bijzondere befchouwing en hartelijke belangftelling. Zou de
oorzaak gelegen zijn in dien goeclaardigen en grootfchen trek,
waardoor men befeft , dat de (*) virtus et in poste laudanda
est ? Zou het zijn , om des te onpartijdiger als van wederzijden de zaken en perfonen te befchouwen ? ,Dit laattle
fchijnt eenigzins te blijken uit het flot van de inleiding
126.) Hoe het zij , het blijkt jets fluitends voor het gevoel ,
den vijand z66 boog op te hemelen , vooral den listigen IraHaan en medepligcige of aanlegger tot den fchandelijkflen
moord van den besten Vorst. Veel verfchooning vindt het ,
of liever veel gewigts words aan deze onze aanmerking ant.
trokken , door den aanhef en de geheele inkleeding van her
flak. Het is tech noch eene bepaalde levensbefchrijving,
loffpraak of historifche aaneengefchakelde- vermelding van
PARMA , maar eene historifche ontwikkeling van den worflel.
flrijd onzer Vaderen tegen den geduchtflen vijand, die ooit
ten verderve van Nederland kwans opdagen , gelijk de Schrij.
ver al aanflonds bij den aanvang zegt , en zijn fink ook, als
zoodanig, heerlijk bewerkt heefc, zoodat wij nu en dan als
'r ware PARMA vergeten. Toen wij den aanhef en geheel
de inleiding lazen , konden wij ons niec verbeelden, het werk
van hem voor ons te hebben , wiens nette , afgemeten , niec
kande , maar toch nimmer vurige tad ons weleens deed wenfchen uaar flouter flatting. Er is iets meescerlijks in dit geheele werk, dat ons den echten Redenaar, den warmen Gefchiedfchrijver,, den Hoogleeraar in de vaderlandfche Taal, Letterkunde en Gefchiedenis, zoo als hij zijn moet , deed bewonderen.
Neen , dic hadden wij jn CAPPELLE niet verwacht, en nu
blijkt het te meer, was hij zou geworden zijn en war wij verb°.
ren hebben, — verloren hebben, niet alleen daarin , dat dit werk
flechts een gedeelce van een grooter is , in den trant van , ja
op ruimer fchaal , en beter met de gefchiedenis van het geheele
land en den tijd vermengd , dan dat van den PHIL IP S w I L.
LEM vAN o RANJE, maar ook verloren hebben in den web.
fprekenden en voor de teal van den echten Historiefchrijver
juist berekenden V AN CAPPELLE. Wanneer wij bedenken,
dat de gefchiedenis van PAR M A hier flechts loopt tot 1$79 ,
(*) Dengd of dapperheid oak in den vijand te prijzen is.
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en plotfeling met een hedroevend : tot hiertoe gaat des Schrijvers handfchrift , eindigt, en dat P A R MA in 1592 overfeed,
in! men gevoelen, wat men mist, en wat het werk, nadat
C A PP EL LE nu eerst als 't ware de echte historiepen in
vaste hand geklemd had en zijn onderwerp meester was ,
zou geworden zijn. Wij zouden vele bewijzen kunnen bijbrengen, maar fchromen door aanhalingen deze aankondiging
te zeer te verbreeden, of lets uit het groot, goed en warm
verband te rukken. De Heer v AN LE N N EP verfchoont zich
wegens eenige welligt overgeblevene onnaanwkeurigheden,
om reden dat de Schrijver zeker alles Diet zou hebben uitgegeven, zoo als het titans door hem is nagelaten, maar
vooraf nog bet een en ander zou hebben befchaafd of befnoeid of door toevoegiug verrijkt, waarin de- Uitgever van
eens anders fchriften min naar wensch flaagt, en dat hem
ook inderdaad minder voegt. Van dergelijk eene onnaauwkeurigheid vonden wij een klein voorbeeld op bl. 129, waar
van de vermelde jeugd des bruidegoms gewaagd is, zonder
dat ons van die vermelding Meek. Is het gem! der gefneuvelde 6000 Nederlanders tegen to gefneuvelde en even zooveet gekwetfle Spanjaarden ook wel waarfchijnlijk? Meest
hinderde ons, hoe kunflig en voorzigtig ook gezet, de fijne
verdediging van de flinkfche paden en bedekte lagen van den
Italiaanfchen Jezuitfchen PARMA, zelfs met opoffering of
gelijkflelling van ORA NJE waarvan het gewaagde en on.
edelmoedige door het vaderlandsch gemoed van c A PP EL LE
zelv' fchijnt gevoeld te zijn. Maar wie zou bier dergelijke dungezaaide gebreken willen ophalen? onheilige
handen willen than aan dit met eene meesterlijke hand bijna zonder doorhaling gefchreven uitmuntend werk ? Wie
neemt bet niet liever aan ais eene dierbare gift, bij ui_
terften wil gemaakt; als een welkom blijk van aandenken ? Hoe zweefde onder het lezen de geest van den
kalmen, netten, kundigen en zich meer en meer vormenden CAPP EL LE om ons! Hoe dachten wij aan zijn vredelievend en onfc'nuldig gelaat, aan zijn vriendelijk, ongedwongen en leerzaam verkeer, zonder zich lets boven
anderen aan te matigen, of in de trotschheid en eigendunkelijkheid van vele Route en hooge beflisfers te deelen ! Meer
fcbeen bij met zedigheid zich aan het oordeel van anderen
te onderwerpen, dan zijn eigen aan anderen, die hem daarom des te weer achteden, op te dringen. Zijn oordeel was
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zoo vast , als zijn ft/mak fijn en kiesch was. Hij gevoelde
diep en levendig , maar dweepte noch draafde ooit door met hetgeen hij voor goed en fchoon hield. Hij was voor de zijnen ,
wat hij voor de Letteren was, een vaste fleun , een ftille
weldoener,, eene gegronde hoop, eene zekere toevlugt. Hij
was zichzelven fteeds gelijk, fprak en fchreef niet anders dan
hij leelde, en het concordet fermo cum vita van SENECA (*)
hied hij heilig. — Dan , vergeten wij niet , dat wij aankondigers van een gefchrift , geen loffprekers van den Schrijver zijn. Maar wie zal , wie wil , wie kan het bier afzonderen? Ja , wij ontkennen het niet , het was ons eene aan.
gename uicfpanning , op deze wijze ons nog beklemd gemoed
over het zoo diep gevoeld verlies van c A PPELLE te hebben
kunnen lucht geveu. Dat gade en kinderen van den overledenen, die regt hebben op de blijvende achting en erkentenis
onzer landgenooten , mogen ondervinden , dat hij nog in de
zijnen /eeft; en dat men hulde doe aan den edelen VAN
LENNEP, die het pium officium aan zijnen vriend zoo uitne.
mend en dubbel , zoo met ruimte volbragt!
(*) Ep. 65. x : De taai /femme overeen met het leven.

Bijdragen tot de Gefehiedenis der Nederlanden, aanvang nemende 25 efugustus 183o , bevattende: de oorzaak van den
Belgifchen Opfland, deszelfs begin , voortgang, einde en gevolgen voor geheel Nederland. Door F. j. ir A r, L o, II Deelen. re Amlierdam , bij H. Moolenijzer. 1830. In gr. 8vo.
Ijle D. IV en 453 bl. Ilde D. (tot dusverre) I12, 80 en
126 bl. f 7 -:
et denkbeeld, om nu reeds alles bijeen te verzamelen,
H
wat dienflig zijn kan tot de juiste kennis van de oorzaken,
beginfelen en den voortgang van den Belgifchen opftand ,
verdient gewis ieders goedkenring. Hoc vele belangrijke omflandigheden ontfnapten in vroegeren tijd de nafporing der Gefchiedfchrfivers, wijI geene gelijktijdige pen dezelve voor de
vergetelheid bewaard had ; en hoe veel belangrijks zou er
nog in onze dagen niet algemeen bekend worden, of in den
oceaan van Couranten en vlugfchriften verloren gaan , zoo
niet nu reeds kundigen bedacht waxen , om in meev uitge.
breide werken de bouwftoffen te verzamelen , waaruit de
latere Gefchiedichrilver putten kan!
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Gelijk wij dus onze voile goedkeuring aan de poging van
den Sehrijver en Verzamelaar dezer Bijdragen fchenken,
fmart het ons echter, dat hij daarin niet nicer orde en naanwkeurigheid in acht genomen heeft. In het eerfte deel van
dit werk flaat als 't ware alles dooreen. Een aantal Beflui..
ten , Proclainatien , Adresfen , Advizen van de Leden der
Tweede Kamer vult verreweg het grootfle gedeelte van dit
boekdeel. Tusfchenbeiden geeft de Schrijver of uittrekfels
nit de dagbladen, of levert zelf een verhaal , dat noch in
flijI en taal , noch in voordragt, noch in keuze van omfiandigheden uitmunt. Alles words bovendien nog ontfierd door
eene correctie, welke alles behalve naanwkeurig is.
Het t w eed e deel is beter , doordien daarin meer orde is
gehouden. Eene eerfle afdeeling is daar alleen aan het verhaal (de narratio) gewijd. Eene tweede aan de Wetten en
andere openbare flukken. Eene derde eindelijk aan de Advizen der Staten-Generaal. Doch ook in dit deel is het verhaal, 't Welk de Schrijver geeft , noch verre of van geroemd
te mogen worden. Wij befpeuren, echter reeds verbetering ,
en hopen , dat de Schrijver , zoo hij het werk vervolgt , zich
vooral wat meer zal toeleggen op eenen goeden Nederlandfchen 110, op eene zuivere taal , en op eenen beteren trans van
verhalen ; hij kieze zich daartoe eenen onzer beste Gefchiedfchrijvers tot model ; terwijI wij het eindelijk wenfchelijk
achten , dat hij de bronnen , nit welke hij geput heeft, geregeld aan den voet der bladzijden aanwijze. Vooral is di:
noodig, wanneer hij jets uit Couranten overneemt. In onze
dagen toch heeft elk Nieuwspapier zijne eigene kleur,, en
het is dus voor den Lezer niet onbelangrijk , te vernemen ,
of het verhaal op het getuigenis van het .Journal de Gand,
dan wel op dat van den Courrier des Pays-Bas beruste.

lets betrekkelijk de affcheiding van het Zuiden en Noorden
van de Nederlanden , door Mr. DAAM FOCKEMA. Te
Leeuwarden , bij H. C. Schetsberg. 183o, In gr. 8va. 3o
Bh f : - 5o.
Herinneringen bij opkomende gedachten naar aanleiding van de
tegenwoordige ontllandigheden. Door denzelfden. Te Leeuwarden, by J. W. Brouwer. 1831. In gr. 8va. 115 Bl.
f I - 25.
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e Isundige en hoogverdienfielij ke FOCKEMA, bevorens
geacht Lid van de Tweede Kamer der Algemeene Staten,
heeft het Publielt waarlijk aan zich verpligc door de uitgaaf
dezer beide vlugfchriften, vooral van het laatite. Men moet
de Herinneringen , inzonderheid de aanteekeningen en bijlagen, lezen , om de waarde er van te gevoelen. Ach hadden 's mans woorden toch in der tijd meer ingang mogen
vinden ! Hij heeft zulk een' helderen blik in alwat her beheer der Geldmiddelen betreft. Hij is zulk een echte Nederlander en ronde Fries. Wanneer zullen wij eene Starenvergadering hebben , beftaande alleen uir HOGENDORPEN, FOCKEMA ' S, LUZACS, WARINS en dergelijken? —
Intusfchen, bet volmaakte is nergens te vinden. Wat den
eenen heilzaam fchijnt, is dat niet in het oog van den anderen. Eendragt , openhartigheid, moed en vertrouwen ; en
alles zal nog wel te regt komen. Het zij zoo 1

Witt hebben wij Nederlanders thans to hopen of u vreezen?
Te Leeuwarden, b j II. C. Schetsberg. 183 . (door W. v. S.
40.
gefchl even 16 Dec. 1830.) In gr. 8yo. 29 Bl. f
Redevoering, ter aanvaarding van het Irofesforaat in de Nederlandfche Taal en Letterer en Vaderlandlche Gefthiedenis aan
de Doorlucbage Schole der Stad Deventer , den 3 Mei 1831,
door Mr. HUGO BEIJERMAN. Te Deventer, bij J. de
Lange. 1831. In gr. 8vo. 46 Bl.
Brief over eenige gebreken en illisbrz.lken in ons Hervormd
Kerkbelluur en Wetgeving, gerigt aan zijne Hervormde Medeleeraars , door R. POSTHUMUS, Fredikant te
Waaxens en Brantgum. Te Groningen , bij J. Oomkens.
1831. In gr. 8ro. 24 Bl. f : 25.

W

at hebben wij Nederlanders thans te hopen of te vreezen ? Ziedaar eene gewigtige vraag, waarop de Schrijver
van het flukie onder dien tire! kortelijk zijne gedachten mededeelt. Ook dit boekje verdient wel gelezen te worden:
bet dringt insgelijks aan op de onveranderlijkheid der fchei.
ding, de haudhaving der onfchendbaarheid van ons grondgebied, vermindering der wachtgelden en bezoldigingen, voort-
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durende bezuiniging , affc:Ialling van her Amortifatie.Syndikaat ,
meerdere openlijkheid in her beheer der geldmiddelen , min•
der centralifatie, herziening der Wetboelten , herziening der
Grondwet , met invoering van eene beter geregelde verant.
woorde/ijklieid der Ministers (en, voegt Recenfent er bij,
van "s Konings regt tot ontbinding der Kamer) , vrijheid van
handel enz.; alles met vermaning tot eendragt en vertrouwen,
Met nog meerder genoegen zal door de meesten de Redevoering van Prof. B E IJ ERMAN worden gelezen. Overtuigend
wordt daariu aangetoond de noodzakelijkheid, om de /luderende
jongelingfchap reeds vroegtijdig eene grondige kennis mede te
deelen van de taal, letterer: en gefchiedenis des Vaderlands,
zoo wel tot vermeerdering van Naar elgen geluk in volgende
maatfchappelijke betrekkingen, als tot bevordering van 's Lands
toekomflig weizijn. Zuivere taal en echte welfprekendheid
kenmerken doorgaans dit auk. Veraffchuwen echter, op bl.
41 , fchijnt ons een volarekt noodelooze Germanismus: ons
Hollandsch verfoeijen zou hier beter flaan. Ook zijn er eenige
fpel- en taalrouten ingeflopen , zeker door te weinig op/et .
tendheid bij het nazien der drukproeven.
Wat eindelijk den Brief van Do. Po S THUmus betrefc :
Recenfent is Lid van het Hervormd Kerkgenootfchap , doch
buiten alle kerkelijke betrekking , en hem komt het voor,,
dat de bepalingen van het Reglement, hetwelk door Z. M.
den 28 Sept. 825 is goedgekeurd , uitmuntend gerchikt zijn
tot handhaving dier eenheid en orde , welke bij ede dreigende
bonding der Roomfche Kerk zoo noodig is. \Vat nu de verfchillende befluiteu der Synode betreft (welke Synode men
als onze kerkelijke Staten.Generaal kan aanmerken) , deze
zijn zeker niet boven alle berisping, doch verdienen niet,
zoodanig te worden uirgekreten. Wij geven den Schrijver
toe , dat het verkeerd was, het ftemregt aan de mansledematen te ontnemen , en de Kerkeraden zichzelve , als Aristocratifche ligchamen, te lacen hernieuwen ; dat het onderwijs ,
gedurende den zomer,, aan de jeugd te platten lande niet
wel mogelijk is ; dat deze en dergelijke vorderingen der Sy.
node behooren te worden ingetrokken , en de Kerkvifitatien
overtollig zijn , bij het beaaande regc van wederzijdsch be..
klag. Dat echter de handelwijze der Synode inquifitoriaal
zou zijn , is veel te fterk gerproken ; dat de gewetensvrijheid
gevaar loopt , is laster ; en wij gelooven , dat Do. P o szu um v s anders zou fpreken , als hij zelf maar eens tot Lid der
Synode benoemd wierd.
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Over den oorfprong der Nederlandfehe Flag, door Mr. J. C.
DE JONGE , Subflitunt-zirc'iiyarius van het Rijk. In
's Gravenhage en te Hi de Gebr. van Cleer.
1831. In gr. 8vo. 78 111. f -75.

V

elen in ons Vaderland zijn ten onregte van gevoelen ,
dat de Nederlandfche vlag Karen oorfprong ttit Frankrijk ontleent , en wel bepaaldelijk , op gezag van den Franfchen
fchrijver DAMPMARTIN, dat zij ons door HENDRIK IV
gefchonken is. De kundige gefchiedkenner Mr. J. c. DE
J ONG E, Subftituut.Archivarius van het Rijk, toont in het
aangekondigde werkje overtuigend aan, dat de Nederlandfche
vlag niet door ri ENDR1K IV ons gefchonken is of kan zijn,
en even min door diens voorganger HENDRIK III; dat zij
als oranje-, witte en blaauwe vlag reeds door de Watergeuzen gevoerd werd; dat zij gefchonken moet zijn door Prins
WILLEM I, die , als Prins van Oranje , het regt had eene
vlag te geven. De oranje- , witte en blaauwe kleuren waren
die van den Prins. Dit blijkt nit de befchrijving der pleg:ige
intrede van Prins WILLEM I te Gent, bij welke gelegenheid onderfcheidene figuurlijke voorflellingen werden gegey en , in welke onder anderen de Gentfche Vrede worth voor.
gefteld als eene Maagd , ghegort (geiijk zeker oud werkje ,
gedrukt te Gent , 29 Dec. 1577 , vermeldt) in eenen gordel
van 's Princen paluere, orangien wit ende bias/. Ilet oranje is
ontleend van den naam van het Prinsdom , en dat oranje,
of rood eigenlijk , hetwelk geftadig met het oranje verwisfad werd, vindt men ook in den rooden leeuw of den luipaard van het kwartier Catzenellenbogen, in het veld des
kwartiers Vianden , en in dat van het kwartier Diest. Het
wit komt voor in den zilveren balk van het kwartier Vianden,
en in de zilveren baar van Bueren ; terwiji het blaauw ge.
vonden wordt in her oorfpronkelijke wapen der N AssAus,
uitrnakende het eerfte kwartier van bet voile wapen des
Prinftn, en in de horens van het furtout oranje. De oranje-,
witte en blaauwe vlag, ook wel geheeten oranje , blanje ,
bleu, door dat men aan het Hof van WILLEM I veel Fransth
fprak , en een groot deel der Watergeuzen nit Walen be.
fond, werd dan ook veelal de Prinfenvlag genaamd. Eenig.
zins oneigenlijk werd oak aan de Statenvlag , ten tijde van
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den Raadpenfionaris De WITT ingevoerd , en waarin het
oranje door her rood van den Hollandfchen Leeuw vervangen
was, deeds de naam van Prinfenvlag gegeven ; echter niet
geheel ten onregte , daar rood en oranje reeds in de eerfle
tijden van onzen opfland tegen Spanje , als even hetzelfde
beteekenend en beide tot 's Prinfen wapen behoorende , met
elkander verwisfeld werden , en bovendien het wit en bet
blaauw geheel uit 's Prinfen wapen oorfpronkelijk waren.
Ziedaar,, wat wij , met vele andere bijzonderbeden , (alles
door gefchiedkundige bewijzen , die bier niet kunnen ont.
wikkeld worden , voldoende geftaafd) uit deze belangrijke
brochure van den Heere Mr. DE J ON GE kunnen leeren.

Het Bombardement van Antwerpen. Lauwerkrans voor den
Luitt. Gent. Baron CHAS S g , gevlochten door C. G. W ITH v T s. Te AVerdam , by J. Guykens. !Bp. In gr. 8vo.
X en 5o Bl. f 1 - 20.
Negen Volksliederen en Zangen , door J. DECKER ZIMMERDa A N Predikant bij de Evang. Lut(h)erfche Gemeente to
Utrecht , enz. Te Utrecht , by N. van der Monde. 1831.
In gr. 8vo. 32 bl. f - 35.

N

og is Recenfent verrukr door de lezing van het gedicht
van den Heer W IT 1111 Y s : Het Bombardement van iintwer.
pen, in drie zangen , afwisfelend van versmaat. In den eerJien zang maalt de Dichter den voortgang van den opfland ,
en het leedwezen der Hollanders bij het vernemen der fehrikmaren ; bunne bereidvaardigheid tot het aangorden der wapenen , op de eerfle uitnoodiging des Konings , en onze vermeerderde ontfleltenis , op de tijding , dat Antwerpen in handen
der muiters gevallen was. Liever hadden wij, op bI. 12 ,
in plaats van : Dat Oud-Holland , hoe ontaard , gelezen :
Dat Oud-Holland, niet ontaard. Anders is alles fchoon , en
het lied ten flotte van dien zang bijzonder treffend. Nog
flouter is de tweede zang. Daarin vindt men de overrompeling van Antwerpen door de muiters, maar ook de vastberadenheid van cans s g , en vooral bet bombardement juist en
krachtig gefcherst; terwijI ook de fchildering van het ongeInk der niet fchuldige flagtoffers roerend is, en de toon des
medelijdens met de zoodanigen den Dichter cot eere flrekt.
H
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1)e derde zang is van lagere viugt , fchoon altijd fraai als
dichtfluk op zichzelve. Denkelijk is aan dien zang bij de
vervaardiging (die flechts zeven avonden voor al de zangen
gekost heeft) meer moeite befteed , dan aan de beide voorgaande , welke als lyrifche uitboezemingen uit het hart zijn
gevloeid. Dat echrer ook die derde zang , welke de verdienflen van CHASSA Meer ontwikkelt dan fchildert, niet
onverdienftelijk is, bewijze de volgende nieuwe en gelukkige vergelijking van de neerflagtigheid der Hollanders, bij
het vernemen , dat Antwerpen in handen der oproerlingen gevallen was, en de vrengde bier te laude, toen men de tiiding ontving der kloekmoedigheid en regtvaardige ftrafoefe•
ning van c tin s s , met een' vogel , die fchijnbaar geflorven
is in het luchtledige , maar bij bet wederinademen der levenslucht de ingeflapene krach ten als verdubbeld wederkrijgt :
Zoo, verrast en overrompeld,
En in ftikftof neergedompeld ,
Laat de vogel kop en pluitn
En ontfpierde vlerken hangen ;
Maar hij ademt dubbel ruim
En barst los in vreugdezangen ,
Met verjongden vleugeiflag
En van wellust fonklende oogen ,
Als hij , plotsling uitgetogen ,
Zich in zuurftof baden mag.
De overgroote uitgebreidbeid elders omtrent dit dichtwerk
ontflaat ons van het geven van een uitvoeriger verflag en het
mededeelen van meerdere flalen.
Hoezeer fleken bij alike pazij de negen Volksliederen en
Zangen van den Eerw. ZIMMERMAN af,, die op den Predikfloel veel beter te zijner plaatfe is , dan op den Zangberg.
De aardigheden , vooral in het Marschlied met dat zullen,
zullen , zullen (waarop vrij natuurlijk geen Muzijk met eere
te maken was, dewiil er geenerlei idee van fchoonheid of beval.
ligheid kon worden uitgedrukt), en dan ook in De tritilrepen,
enz. zijn meestal jarnmerlijk mislukt. Men vindt in dit bun
deltje noch de manier van GLEIM, noch die van x o RNER,
noch die van BELLAMY, nosh die van BARANGER, en
even zelden de nog verdienftelijker oorfpronkelijke fchoon.
heid. Echter zijn de beurtzang nor Vaderland en Vorst,
de volkszang Vrijheid , Het vaderlandfche Meisje, en De
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Ruiter's I'aard van betrekkelijk mcerdere waarde , en bier en
daar zelfs fraai. Ook zijn geeft en flrekking der flukjes onberispelijk •

Kleine oorfpronkelijke Nederlandfche Verheilen van B E N N 0
VAN WA ALBURG. Te Breda, bij Breefe en Comp. In
gr. Bro. 213 Bl. f 1 - 6o.

i

n het voorwoord (voorberigt) geeft de fchrijver te kennen,
hoe dit bock in de wereld is gekomen. Ben neef van moeders zijde, then hij Benno van Waalburg noemt , had, als
kind, zich in zeedienst begeven en veel gezien in de we.
reld. Deze neef wist goed te verhalen , maar was een
aartsvijand van fchrijven, en wilde , offchoon meermalen
daartoe aangezocht zijnde, niets van zijne reizen en ontmoetingen uitgeven. Eindelijk ze i de hij tot onzen fchrijver.:
„ Wilt gij mijne ontrnoetingen verder bekendmaken, teeken
ze dan am en geef ze nit." Van deze vrijheid werd ge.
bruik gemaakt, en opgeteekend, war Benno nu en dan
mededeelde. In geval nu deze Verhalen de goedkeuring onzer laudgenooten mogen wegdragen , is de fchrijver niet ongenegen , om neef meer te doen vertellen.
Wij twijfelen niet, of Nederlanders zullen deze Neder.
landfche Verhalen met genoegen lezen. Neef Benno weet
goed te vertelien. Vindt men bier niet dat wonderbare en
onwaarfchijnlijke, hetwelk menig buitenlandsch voortbrengfel
heeft, het boek , dat onderhoudend en in vrij goeden flijl
gefchreven is , bevat echter veel belangrijks en leerzaams.
De Verhalen zijn vijf in gecal: De Trappist, Herman, Julius, Elize en Theodoor. [let eerite behelst de gefchiedenis
van eenen kloosterbroeder der orde van LA TR A PPE, en
eindigt met de woorden : Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld svordt. De lotgevallen van den braven , maar zonderIingen Julius doen zien, dat , fcizoon het voor God en ons geweten genoegzadm is , deugdzaam te zijn , men in de burgermaatfclzappij daarenboven nog deugdzaam woe: fchipien, zal
men niet elk oogenblik blootgefleld warden, zijn geluk door het
gefnap van dwazen of flechthoofien verwoest te zien. Theodoor,
van jongs of een vijand van het fpel , komt ongelukkig een.
maal in verzoeking, fpeelt, xvint — en wordt een fpeler en
diep ongelukkig. Een treurig waarfchuwend voorbeeid! De
leering van dit fink is: De mensch zal vaak &jar het zwakfle
zijn, waar hij zich bet .fierhfle waant. — Doch genoeg.
Wij durven het boek met voile ruimte aanprijzen. Wij
hopen, dat Benno van Inalburg die een goed waarnemer
is, nog meer van zijne ontmoethigen zal vertellen. — Enkele onnaauwkeurigheden, ten opzigte van fpelling en geflachten, zijn er ingeflopen.
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HAN VAN JJSLAND.

Han van "island , of de laatlle Afilammeling van Ingolphus den
Verdelger. Vrij vertaald door J. DE KEY ZER. Te Arnller.
dam, bij Gebr. van Arum. 1830. In gr. 8vo. 418 Bl. f 3-6o.
e hoofdperfovn , Wier gefchiedenis bier in den romantifchen trant wordt behandeld , zijn eigenlijk: de Graaf van
Griffenfeld , zijne dochter Ethel en haar minnaar Ordener
Guldenlew. Het tooneel des verhaals is Noorwegen. De
oude Grifenfeld, buiten zijne fchuld in ongenade vervallen,
is tot eene levenslange gevangenis veroordeeld. Ordener,
de zoon van zijnen grootflen vijand , geraakt met hem bekend , vat achting op voor hem en liefde voor zijne dochter
Ethel. Het gelukt hem, de onfchuld van Grifenfeld aan
het Licht te brengen , en aan den ouden flaatschenaar dens
vrijheid, waardigheden en goederen te doen terug verkrijgen;
en hij ontvangt nu , tot belooning, zijne beminde Ethel als
echtgenoote. Han van IJsland was een in dien tijd berucht
roover en moordenaar, de fchrik van geheel Noorwegen.
De fchrijver heeft het verhaal der gruwelen van dezen
booswicht in zijn verhaal weten in te weven; en daaraan hebben wij het te danken, dat, gelijk de vertaler hen
noemt, de liefhebbers van het wreede en akelige zich in
dezen roman kunnen vergasten op het drinken van menfchenbloed nit de herfenpan van den verf/agenen, en op her azen
door den moordenaar op de lijken der-vermoorden ! Ook de
beul van Dronthehnhus, die al fchertfende zijn' eigen broeder opknoopt, is voor dezen een Iekker beetje. Offchoon
ook „ de liefhebbers van het zachte en teedere" hier hunne
gading vinden, vreezen wij , dat het bloote gezigt van die
kannibalen-geregt e n bun reeds den eetiust zal bederven. De
fchrijver heeft de les van H oR A T I us nit het oog verloren:
— non tarnen intus
Digna geri , promes in fcenam : rnultaque toiler
Ex oculis,
Nee pueros coram populo Medea trucidet :
Aut humana palam coquat exta nefarius Atreus.
Voor eenen roman in den finaak van w, s COTT , dat zal
moeten heeten eenen gefchiedkundigen roman , vinden wij
wat al te veel onwaarfchijnlijkheden in denzelven; bij voorbeeld dien Han, den menfcheneter, die zijnen dorst lescht
met menfchenbloed en zeewater ; alle die plegtigheden der
Roomfche kerk , zoo als de aanroeping van heiligen door
Protestanten , en dergelijke meer. Wat de vertaling betreft,
hebben wij hier en daar nog al lets gevonden, dat minder
naauwkeurig is ; bij voorbeeld fichtenboomen voor pijnboomen ,
gercgte voor regtvaardige. Geheel onverflaanbaar waren ons
het water van den heilige, die zich verde woorden:
flerft." — Door deze aanmerkingen willen wij echter Met tegenfpreken , dat vele gedeelten van het werk belangrijk zijn,
en dat vooral de gefchetfie natuurtafereelen en de tooneelen,
die de zeden en gewoonten der land- en bergbewoners van
Noorwegen voorftellen , eene onderhoudende lemur opleveren.

BOEKBESCHOU WING.
Oratio, de Muneris facri ration
mete aestimanda , (pagg. 47 . f -90.)
et

SAMUEL'S MULLER

Oratio, de Theologiae Disciplina , prorfus Litteraria ,
dicta Amftelodami in aede Teleiobaptistarum diebus VII
et VIII Octobris anni MDCCCXXVIII. cum in eorum
Seminario Theologiae Profesfionem folenni ritu aufpicarentur. Amitelodami, apud J. Muller a Soclum.
183o. Forma 80. Pagg. 65. f : -9o.
WOPKO CNOOP KOOPMANS

T

ot grondig onderwijs in elke wetenfchap is hoognoodig wêl te fcheiden , om we! te vereenigen. Te vele en
velerlei dingen moeten niet van ddnen mensch gevorderd
worden. Non omnia posfumus ornnes. In de godgeleerde wetenfchappen geldt dit nog veel meer,, vooral
federt zich dezelve in de laatfte jaren zoo veelvoudig hebben ontwikkeld. Diyerfa fed una zijn ze. Doch edn
is tot de grondige behandeling van deze overeenftemmende
verfcheidenheden niet in that. Twee Profesforen in de
Godgeleerdheid aan dezelfde kweekfchool zijn thans hoognoodig. Het is een wezenlijk gebrek , waar ddn man
alles doen moet. Seminaria of Athenaea, dit is hetzelfde.
Sed haec quidem hactenus.
Beide deze Oraties worden hier bijeengevoegd. Zij
bewijzen volledig , wat hierboven is aangeflipt , en te
gelijk ook de wezenlijke verbetering , welke de kweekfchool der Doopsgezinden te Amfterdam heeft ondergaan.
Prof. MULLER (felt zich den Evangeliedienaar voor ,
zoo als hij voor zijn gewigtig ambt is opgeleid ; Prof.
koo p mANs, zoo als hij wetenfchappelijk als Godgeleerde gevormd wordt , en zoo kiezen beide een onI i
BOEKBESCH. 1831. NO. II.
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derwerp, voor hun oogmerk zeer gepast en voor den
hoorder hoogstgewigtig.
„ Ut autenz (nr u L L n R , pag. 6.) palam profitear,,

„ quaenam imago ministri verbi divini menti meae oh„ yerfetur,, et in quodnam exemplar oculos alumnorum
„ nostrorum figerefluduerim, et in posterum quoque figere
velim , non abs re fore existimavi, hac occafione dicere ;
„ de muneris facri ratione recte aestimanda."
De priesterlilke waardigheid , bij. Indiers , Egyptenaren, Carthagenienfers, Romeinen en andere volken in hoog
aanzien, en ow verfchillende redenen uitermate vereerd,
is door de komst van Jezus Chrisrus afgerchaft. „ De
„ mensch heeft nu geene menfchelijke midcielaars meer
„ noodig; vrij mogen alien tot Cod gaan." Jezus zelf,
niet uit Levi geboren , was daarom geen Priester. Hij
noernde zich Leeraar,, Meester,, Profeet. Nooit heeft
hij priesterlijk werk verrigt, zelfs geen leerling gekozen ,
die tot die orde behoorde. Zijne discipelen ontvingen
alleen in last : „ tit doctrinam fuam populo traderent ,

,, et omnes , qui earn amplecterentur , baptismatis ritu
„ in focietatem liberorum Del reciperent." Het priesterfchap , hetwelk aan den neer wordt toegekend , is
een hemelsch , geen eigenlijk priesterfchap. Ook de Christenen zelve worden een heilig priesterfchap genoemd.

„ Tales fe praestiterunt flpostoli , qui in Euangelio
nuntiando donis fpiritualibus confpicui , fimul negotia
• terrcstria curarunt ; tales eorum fuccesfores , qui hoc
„ uno a fratribus distingui voluerunt , quod plura et
„ majora officia exfequerentur et donis fuis adhibitis
„ falutem coetuum promoverent." Doch de dwaasheid
der inenfchen heeft hierin federt veel bedorven. Bisfchoppen , eerst boven anderen geen voorrang hebbende, matigden zich de hoogfle waardigheid aan , en , naar het
voorbeeld van het Levitifche priesterfchap zich fchikkende , aasden zij op een gezag , aan hetwelk de Christenen zich uit blinde vrees gedwee onderwierpen. De
eerfte leeraars der kerk , voornamelijk CHRYSOST oEf s , verhieven het ambt van Evangeliedienaar hoog ,
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vergeleken het met het vorige priesterfchap , en berei:lden alles voor tot vestiging der Hierarchic. Dit ging al
de volgende eeuwen zoo door, tot dat GREGORIU3
VII het toppunt van vermetelheid beklom. De Hervormers verzetteden zich met alle magt tegen die heerfchappij. L UT HE It noemde, door den Bijbel onderwezen, de Evangeliedienaars dienaren en uitdeelers van
Gods verborgenheden. Zoo ook fprak ME L A NC HTHON, en met hem al de Protestanten. Naderhand
fproot ook onder Protestanten die heerfchappij als onkruid voort. Doch die heerfchappij , alleen op het
aardfche loerende, viel even fpoedig , als zij ontitaan
was. Vervolgens Hoeg men over tot een ander uiterde.

„
„
„
„
„

Quippe qui prorfus obliviscerentur ecclefiam , CUM
civitatem regere non posfet , non tamen ei filbjectam
esfe debere, et opinionem impugnantes , eivitatem in
ecclefia esfe, fententiam aeque falfam amplecterentur,,
ecclefiam nihil aliud esfe, nifi inflitutum in civitate."

Groot nadeel voor de zaak des Christendoms is hieruit
voortgekomen. Hier zocht men flechts burgers voor
den Staat te vormen ; daar werden, hoewel met een prijfelijk oogmerk , wederom ter fprake gebragt priesterlijke
bediening en offeranden. Na alles overwogen te hebben,
komt Prof. MULL ER tot de flotfom dat de bedienaars
van het Evangelic geen priesters zijn, dan in oneigenlijken zin , in zoo verre zij namelijk de Christenen opwekken tot dankoffers des harten aan God, — leeren , dat
het aardfche aan bet hemelfche ondergefchikt is, en zich
gedragen als toonbeelden van een heilig leven. Zulk
eene betrekking — als van broeder onder broeders , die
nit de H. Schrift onderwijst, tot het hemelfche opleidt ,
en de bedroefden troost met de hoop op een beter leyen — is zoo heerlijk, dat de fterveling niet hooger
kan worden geplaatst.
Naar dezen Uand moeten alle pligten geregeld en betracht worden , welke op den Evangeliedienaar rusten.
Zoo dikwerf hij den predikftoel beklimt, moot hij bedenken , dat hij ddn eerst zijn heilig ambt vervult,
i 2
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„ ji S. Scripturam pro fuo ingenio candide explicuerit ,
„ doctrinan2 puram tradiderit, et auditores ad pieta„ tern adhortatus fit , ita ut ex templo discedant incenfi
„ et inflammari amore et gratia (grato animo) erga
„ Deum et Servatorem , paratique ad praestanda offieia
„ caritatis erga proximos.” Hij matige zich geen gezag aan, dan dat voortfpruit uit hetgeen voorgedragen
words. Zoo fpraken de Apostelen , die nooit vergaten ,
dat zij den bun toevertrouwden fchat in aarden vaten
bezaten. Hij treffe door natuurlijke en eenvoudige welfprekendheid , en zoeke alleen Gode, niet den menfchen
te behagen. Ook wanneer hij de plegtigheden van Doop
en Avondmaal bedient , is hij broeder onder broeders,
even zoo goed, als wanneer hij kinderen en onkundigen
onderwijst. „Totes vitae ratio exemplo fit fenftls Mills,

„ quern docendo , holland° et incitando , in hominibus
„ Christianis alere /ludet." Hij fcheidt zich van de
overige menfchen niet af, maar verkeert onder hen. Hij
legt zich op vermeerdering van kennis en wetenfchap
dagelijks toe. Zijn bijzonder leven vertoont die zelfde
deugd en gocisvrucht , welke hij anderen inprent en het
Evangelic eischt. Zoa verkeert hij ook buitenshuis onder menfchen van allerlei ftand en waardigheid. „ Rebus

„ terrestribus fete immiscet , verum non ab its abripi
„ fe patitur; nulli hominum ordini adfirictus est , fed
„ confortio alnico fe omnibus jungit ; .fruitur omnibus
„ beneficiis hujus terrae, fed fruitur ita, ut femper
„ exemplum Domini fui respiciat , qui ut Filius homi„ nis venit edens ac bibens, et prat laetitia fibi propo„ fita , contemto dedecore , crucem fustinuit."
Naar dit beeld.van den Evangeliedienaar verklaart nu Prof.
MULLER de hem toevertrouwde kweekelingen te willen
opleiden. De gewone Aanfpraken aan Curatoren der
kweekfchool , zijnen ambtgenoot KOOPMANS en verdere
Profesforen aan het Athenaeum, aan de Lutherfche en
Remonfirantfche kweekfcholen, en eindelijk aan de kweekelingen , befluiten deze regt hartelijke en geleidelijke
Redevoering.

OR AT Rya ES.

„ Ea.71 igitur mini profiteor

477
(K O O P M A N S,

pag.

videri Litterarum et Theologiae neccsfitudinem —
„ at existimem cui mirificeplaceant litterae,qui„ qua its colendis ingenium et industriam lubentisfime
exerceat, ubi ab its paratus et utriusque fludii ratio, nem bane perfpiciens , ad theologian; procesferit in
„ eaque rite verfetur , cum quadam admiratione esfe
deprehenfurum,.fe non in aliam migrasfe disciplinam,
• fed in aliam tantum ejusdem disciplinae pervenisfe
velati partem eamque augustiorem ," cat. Dit ge,,

14.)

Chide fchijnt aan tegenfpraak onderworpen to zijn. Reeds
houdt eenige tegenfpraak op , indien men den aard van
overeenflernming bepaalt , welke tusfchen de Godgeleerdheid als wetenfchap en de Letteren beflaat , als welke op
beoefening en behandeling betrekking heeft en niet op
inhoud of flrekking.
Voor zoo verre de Godgeleerdheid wetenfchap is, moet
zij verbonden zijn met alle wetenfchappen, of zij kan
noch aangeleerd noch onderwezen worden. In alles,
wat de Godgeleerdheid verrigt , bevindt zij zich op het
grondgebied der'Letteren. De Letteren toch bepalen zich
tot daze drie flukken : 1°. Het verkiaren der oude ge7
denkflukken, bijzoncler van de Grieken en Romeinen,,
alsinede der overigc volken , voornamelijk der Oosterlingcn en latere Europeanen. „ Horum igitur et formate

„ 1pectat et vero omnem ex its n2ateriam profert."

e.

Het nafporen van alles , wat die volken eigenclomme.
lijks bezeten, hepaald en verrigt hebben. 3°. Het onderzoek naar hetgeen bet menfchelijk vernuft , door liefde voor
het fchoone , ware en goede bezield , vermag. De Letteren hebben dus driederlei teak : Uitlegging, Gefchiedenis , Wipbegeerte. Zoo is het ook met de Godgeleercic
wetenfchap gelegen. De Natuurlijke Godgeleerdheid is
geheel \Vijsbegeerte. De Godgeleerdheid der Openbaring
zet zich tot de oordeelkundige en uitlegkundige behandeling van de Boeken des 0. en N. Verbonds. Hier is
zij alleen Uitlegfter,, en gaat vervolgens tot de Gefcbicdenis over, om de meeningen en gevoelens der menfchen
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gade te flaan , en derzelver lotgevailen te vermelden. De
Godgeleerdheid heeft dus hetzelfde te doen, als de Let.
terkunde. Doch ook in wijze van behandeling valt die
overeentlemming in het oog. In de Natuurlijke Godgeleerdheid, heerscht zoo geheel de Wijsbegeerte , dat zij
niet enkel opheldert , maar ter gunile van de Godgeleerdheld volilrekt alleen het werk afdoet. Met de Gefchiedenis is het in de Godgeleerdheid bijna hetzelfde geval.
Zij behoort, ook waar zij de lotgevallen der Christelijke
kerk vermeldt , geheel tot de Letterkunde. Alles blijkt
duicielijker bij bet hoofdwerk der Godgeleerdheid , de behandeling der H. Schrift. Beide , de Letterkundige en
Godgeleerde, behandelen hunne boekcn eerst oordeelkundig , om dezelve dan op te helderen , nagaande en wat
en hoe het gezegd wordt. Beide gaan hierin op dezelfde
wijze te werk , zij volgen dezelfde regels , en bewandelen denzelfden weg. Zij gaan beide onder geleide der
woorden tot de zaken over , dringen door tot den zin ,
en maken zich , met hulp der gerchiecienis , met het
karakter en de fchrijfwijze hunner fchrijvers ten voile
bekend. „ Intelligentiam autem illam, ad quam adfpirat,

tuna demunt fe confecutum esfe putat , ubi non tanturn
„ orationem ipfam , quippe fenfus fignificandi infirumen„ turn , fibi aperuerit, tuna vero ilium fenfum, qui ed con„ tinetur,, eruerit et rite cognorit, fed etiam ad hull's
„ fenfus certo illo modo fibi informandi et vero propo„ nendi cauftn pervenerit , omnibus iis , e quibus ille
„ pependerit et quorum pars fit , percipiendis.” Hij
behandelt alzoo den Bijbel niet anders , dan de Letterkundige b. v. zijnen PLATO. Op hetgeen de Gezanten
van God hebben gedacht en geleerd , houdt hij alleen
het oog , en ftelt het duidelijk aan het licht. Dat is
zijn eenig doe]. Hij zorgt vooral ook , dat hij tot de
leer niet brenge , wat alleen tot fommige tijclen en plaatfen behoort. Zoo behandelt hij in het algemeen alle H.
Schrijvers , maar ook ieder afzonderlijk. Langzaam
maar zeker,, komt hij alzoo tot eene flelfeltnatige Godgeleerdheid; niet de vroegere fehoolfche, maar eerie louter
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BijbellChe. „ Sic igitur in fingulis auctoribus facris
• verfatur. Quaecunque hi tradidere, ex eorum mente
„ inter fe conferre et componere conatur , et quomodo
„ illa fibi confpirent , videt. 'lb his ad univerfam
S. Scripturan; pro,gresfus , eodem modo, quae de fin„ gulis reperit, inter fe confert. Ut ipfam fysten2a„ Hearn theologian; ex interpretations, quippe natura„ len; necesfariumque ejus fructum, prodire videatis.”
Befchouwt nu de H. Boeken zelve. Zijn zij van dien
aard , dat , aiwie deze behandelt , uit bet gezelfchap
van Letterkundigen moet worden uitgefloten? De Boeken des 0. Verbonds molten altijd op belangaelling rekenen. De Boeken van het N. Verbond , hoewel niet
in gekuischte Griekfche taal, zijn evenWel zoodanig, dat
geen Letterkundige zich van dezelve afkeerig zou betoonen , indien zij b. v. tot de Egyptenaars of Syriers
betrekking hadden. Brieven en verdere gel'chiedkundige
Boeken , door ooggetuigen opgefteld , drukken bet wezenlijke leven diens tijds uit. Ook fchitteren zij door
menige fchoonheid , hoewel in minder gezuiverde taal.
Zij, die niet gewoon zijn, gezet die H. 13oeken te behandelen , vatten de fchrijfwijze niet , en bedillen , wat
zij niet naauwkeurig opmerken , niet ophoudende r A UL u s of L UK A s voor te werpen , hetgeen zij niet willen , dat POLYBIUS benadeelen zou.
De Godgeleerdheid heeft er groot belang bij , dat altijd erkend worde , dat de Godgeleerde niets anders
dan het werk van den Letterkundige verrigt. Door dit
voorbij te zien , is veroorzaakt alleriei verbastering en
nadeel, (barbarism imo perniciem.) Vanhier ontilond
eerst verzohn der Bijbelfche uitlegkunde , eindelijk verwaarloozing van de H. Schrift , en eene Dogmatiek ,
niet gebouwd op uitlegkunde, mar uitlegkunde, verwrongen naar de Dogmatiek. Dat zoo alles voorgekomen zijn , indien de Godgeleerde nimmer zijn' pligt als
Letterkundige had vergeten. Maar „ dictare et im-

„ perare, quam interpretari , malebant clerici ; ipfi
„ intueri divina mystici ; fuo mentis acumine pervesti-
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„ garb coekstia philofophi ; fcire et definire et demon firare
• cuncta fcholastici." Zulke menfchen berchouwden het
beneden zich, alleen den Bijbel uit te leggen, zonder
regt te weten , wat Bijbelfche uitlegkunde is. Hetgeen
KOOPMANS omtrent de Bijbelfche uitlegkunde aanvoert,
is hoogstgewigtig, maar tot overneming voor ons Tijdfchrift te uitgebreid , pag. 44-51. „ Haec vero cum
„ ita fint , quidquamne esfe arbitramini in hac theologiae disciplind , propter quod metus fit , ut rite exco
Iatur al, its, qui litteratores fe esfe meminerint et tales
• haberi velint ?" Zulk eene Godgeleerdheid wekt ook
ais wetenfchap belangftelling op. „ Brit igitur pia ,
„ rnodesta , casta, docta cadem et accurata — vere libe„ rails." Letterkundigen zijn het meest gefchikt voor
zulk eene Godgeleerdheid. Zij zullen ontwaren , dat
hun Beene vreemde wetenfchap voorkomt , maar weldra
zich van zelve overtuigen , dat zij in hunne vroegere
letterkundige wetenfchap hooger flandpunt beklommen
hebben. Zij toch verhoogt den zin voor het fchoone en
goede. Zij voert den mensch op tot volkomenheid , en
doet ondervinden , dat men hier zijnen dorst naar bet
ware en goede volkomen lesfchen kan.
Illud igitur
„ apparet , quam beata illorum fors dicenda fit, qui
, in ea disciplina , quae tantae rei ministra est et
„ tantis ipfa allicit dotibus , vitae fuae pofitum esfe
„ videant tabernaculum."
Even als de vorige van MULLER, wordt ook deze
Redevoering van ROCIPMANS, gelijk trouwens van
zelve fpreekt , met eenige Aanfpraken befloten.
Deze Redevoeringen bewijzen de gefchiktheid der beide
Profesforen voor hun vak , en regtvaardigen volkomen
de keus der Bezorgers van de Kweekfchool der Doopsgezinden. Met den wensch , dat beide , onder Gods
zegen , het hun voorge(lelde doel bij velen mogen bereiken , leggen wij de pen neder.
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Theophilus. Een Leesboek vow Yrienden van Godsdienst en Christendom. Door N. DE GRAAFF, Pre,.
dikant u Bloemendaal, re Haarlem, b# de Erven
F. Bohn. 183o. In gr. 8vo. 33o Bl. f 3-:
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et voile ruimte kunnen wij dit nuttig en flichtelijk
bock aanprijzen. De ons onbekende Schrijver wilde

lets toebrengen tot vermeerdering van kennis , tot verflerking des geloofs , en tot bevordering van Godzaligheid en Christelijke deugd. In deze zijne poging heeft
naar ons oordeel , over het geheel gelukkig mogen
tlagen. De volgende onderwerpen zijn behancleld : I.
De Godsdienst eene behoefte voor den menseh. Met
veel genoegen hebben wij dit gelezen. IL Gods zorg

voor de zedelifie opvoeding des menfchel(jken gellachts.
Vat er gezegd wordt , is waar en goed; wij zouden
echter nog wel eenigzins breedere ontwikkeling verlangd
hebben. III. De wereld en hare inrigting een bewfs
voor Gods aanwezen en liefde. Hier komt menige nuttige aanmerking voor. Al kunnen wij in vele gevallen
het hoe en waarom niet doorgronden , wij zeggen met
den Weleerw. DE GRAAFF: iFilkennen ten deele .. ....

lilt Bien hoofde is het voor on: geloof en onze hope,
voor de rust onzer ziel en de gelukzaligheid onzes le..
y ens ten hoogfle gewigtig, de bewijzen gade te flaan en
op te fporen , die ons de wereld voor Gods liefde aanbiedt. IV. Kenmerken van den echten Christen. Over
het geheel kunnen wij er ons mede vereenigen ; doch
niet in alien deele bevelt ons, wat bl. 79 en 8o voorkomt. De teekening dier foort van menfchen is , naar
onze gedachten , geenszins gelukkig uitgevallen. Zouden lieden , die zoo veel werk maken van Bijbellezen
en kerkgaan — die het huifelijk gebed niet vergeten —
wier bijzondere karaktertrekken zijn goedheid , zachtzinnigheid en toegevendheid, waarlijk wel met onbefchaamde

ilotantoedigheid allc deze hunne goede hoedanigheden en
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werken bzy God in rekening brengen, en voorts to kennen zzyn aan hunne liefdelooze oordeelvellingen over
hunne medemenfchen — aan het uitmeten en luidruchtig verbrciden van de ms/lappet; van anderen? De
Schrijver had zijne meening beter behooren uit te drukken
met andere woorden. V. De voorcleelen eener vroegtzydige Godsvrucht. Een waar en belangrijk woord. Mogt
het door velen gelezen en behartigd worden ! VI. Gods

wzysheid en goedheid in de befluring der menfchelzyke
lotgevallen. (Eene .zipologie voor de Voorzienigheid.)
Uit de gangen van Gods hoog beftuur, kenbaar in de
gefchiedenis van belangrijke Bijbelfche perfonen , poogt
de Schrijver te bewijzen, dat ook onze lotgevallen door
liefderijke wijsheid geregeld worden. Hij eindigt met de
juiste aanmerking : Uit dit alles mogen wij , dunkt ons ,

dit gevolg afleiden , dat wzy dan met zeer peel
voorzigtigheid en diepen eerbied , de wegen van Gods
Voorzienigheid met ons mogen beoordeelen. Het gaat
011S dikwzyls , gelzyk het gaat met de groote menigte,
die zich vermeet, over de daden befluiten van den
Vorst , en de inrigtingen en wetten van den Staat te
oordeelen, zonder met de drzyfveren en geheime bedoelingen der flaatkunde Mend to zzyn. Daze vergelijking
is welgekozen. Aileen heeft dit onderfcheid plaats , dat
Gods befluur altijd goad is, al kunnen wij het niet
doorzien , daar integendeel de bedoelingen der flaatkunde
maar al te dikwerf het Licht niet kunnen vcrdragcn. VII.
Gedachten bzy het Graf. Stichtelijk en goed. VIII.

Vergelzykende befchonwing- van het hedendaagfche Christendom met dat der eerfle tzyden. De fchets van de gefieldheid der eerfte Christengemeente bevies ons bijzon
der. De Schrijver heeft ook blijkbaar met onpartijdige
waarheidsliefde het veelvuldige goede onzer dagen opgemerkt. De vergelijking is moeijelijk. AVij meenen echter nog al meer op bijkomende omftandigheden te moeten hechten. Ons belluit wordt dan in eenige opzigten
sets gunftiger In het hart der menfchen kunnen wij
niet lezen ; maar ten dage van nood en gevaar open-
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baart zich toch zeer veel goede gezindheid. Op bl.
239 en 24o worden eenige wenken , hiertoe betrekkelijk,
gegeven. IX. Eene *gem Gods, en niet eens menfchen.
Op eene gepaste wijze wordt betoogd , dat, daar er
thans geene hoorbare ftemmen nit den hemel noodig
zijn, God duidelijk genoeg tot ons fpreekt in onze lotgevallen en in onderfcheidene wederwaardigheden des leyens — door zipi Woord, door de Natuur, door zone

Foorzienigheid , in poor- en tegenfpoed, in kastijdingen
en rampen, in ons zedelijk gevoel, en in het geweten,
X. De heilzarne invloed der Christelijke Godsdienst
op het huifelijk geluk. Na eene fchoone fchets van dezen invloed gegeven te hebben , deelt de Schrijver belangrijke aanmerkingen mecie over de oorzaken , waaraan
men vermindering van huifelijk geluk , heden ten dage
vooral , moet toefchrijven. Hier komt veel voor, dat
thans inzonderheid opgemerkt en behartigd verdient te
worden. XI. De yergeving der zonden. Mede zeer
lezenswaardig , al is het ook, dat men geenszins in alle
bijzonderheden zich kan vereenigen met de begrippen
des Schrijvers.
Een lief plaatje verfiert het titelblad. Taal en Mjl
zijn vrij goed. Hier en daar zoude men eenige moordere juistheid van uitdrukking mogen verlangen. Zoo
ftaat , ow een enkel voorbeeld bij te brengen , bl. Y6:

ills regenten of onderdanen — als yr.y.r en of dienstbaren,
zcil zich in onze gezindheden en handelnyze de heilzame invloed des Christendoms openbaren. Eerie drukfout is goedertierend, in plaats van goedertieren. Twee
malen that lag voor legde. Op bl. 76 is en (en echte
Christenen zijn) zinftorend , en moot weggelaten , of iii
ook veranderd worden. De weinige fouten , die er meer
ingeflopen zijn, zullen den lezer niet hinderers. — Wij
wenfchen aan dit nuttig were: een zoo good vertier , dat
de waardige en bekwame Schrijver zich opgewekt moge
gevoelen , om een tweede deel te laten volgen.
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Leerrede ter aan yzyzing der belangrilke voorregten ,
welke iVoord-Nederland, in doze dagen, boven ZuiclNederland , mag genieten, uitgelproken den 16 Jan.
j.l. , door P. INT :Ai INK Predikant to Ootmarfum.
(Ten voordeele des Vaderlands.) Te Deventer ,
A. J. van den Sigtenhorst. 1E3I. In gr. 8vo. VI en
3 5 131. f - 45.
De tekst is Exodus X : 23° : Maar b27 ale de kinderen Israëls was het licht in hunne woningen. Hieruit neemt de Eerw. IMINIINK aanleiding , om te betoogen , dat in Zuid-Nederland I. gebrek aan orde
grootelijks heerfchende is , II. dat aldaar het grawz,ame
beeld der openbare onveiligheid zich vertoont , III, dat
er eene verwoestende verdeeTdheid van gemoederen zich
alom openbaart , IV. dat aldaar mange! en gebrek in
ruime mate zich voordoen, V. dat er groot verfchil is ,
wat aangaat de geaardhcid en het karakter der regeringsperfonen , onder welke het eene en andere land
derzelver fcheuring , gezeten is , en VI. dat
thans ,
Noord-Nederlanders , als belijders der Evangelifche Godsdienst, een belangrijk voorregt hebben boven
een gedeelte althans van die in Zuid-Nederland. Daarop volgt eene korte opwekking , om onze voorregten ,
met dankbaar gevoel aan (?) God, to befefen en to irkennen ; om ales to verm!yden , wat den weg zottde
kunnen banen, om ons dat good to ontvoeren, en eindevermogen , to doen , om ons
lijk , om alles, wat
die voorregten to handhaven en dezelve to helpen vergrooten. Ds. ImM INK had eene allezins loffelijke bedoeling ; naar ons oordeel zou echter het onderwerp
nicer gepast zijn voor redevoering of voorlezing in de
eene of andere Maatfchappij. \Vij althans meenen , dat
men op den predikftoel zoo niet met name moet fpreken van eenen thans uitgediend hebbendcri DE PO TTER., van eenen gewetenloozen DE STA SSART, van
eenen afzigukken DE CELLES, een vuil menseb van
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de eerfle loon, die roam in .zijne fchande pit, en er
oprinlijk voor halt durven uitkomen, dat er geene onzich niet had fchuldig gedeugd bellaat , waaraan
maakt ! Hoezeer nu dit laattle letterlijk waar zijn
moge , zocdanige bijzonderheden moest men op zoodanige plaits liever niet noemen. Voorts kunnen wij
in bet algemeen het den Heere I Dim! N K niet toeftemmen , dat de ambachten, neringen en hanteringen in

ons Varier/and, tot dusverre, bewaard zijn gebleVen
voor zorgelgke kwijning en noodlottig verval. De fabrijken , in zijne nabijheid gevestigd , mogen`een ruirner
vertier hebben federt den opfland , elders ziet men bij,
gevaarlijke kwijning.
kans overal kwijning ,

rertoog betrefende de monfierachtigheid door in/hating
(Foetus intra Foetum), door C. P. ()LEI VIER. Mt
het Fransch vertaald en met cane inleidende Voorrede en Aanteekeningen vermeerderd , door A. VAN.
ERPECUM. Te Anflerdam, bij S. de Grebber.
183o. In gr. 8vo. XXXIV en 90 Bl. f 1- 6o.

D

e Vertaler laat zijn onderwerp van eene berchouwing
over de influiting in het rijk der delfiloffen voorafgaan.
Dit gedeelte wordr niet zoo zeer wegens het licht , dat
hetzelve verfpreidt , maar door hem , in navolging van.
Dr. CAPADOS , (de foetu intra foetum , Lugd. Ba-;
tay. 1818) voornamelijk bijgebragt , om zijne fchets zoo
veel mogelijk volledig to maken.
Van grooter belang is het volgende gedeelte, handelende over de influiting in het plantenrijk. Immers , wij
zien bier gelijkvormigheid van verfchijnfelen plaats grijpen ; en het is opmerkenswaardig , dat de indringing ,
zoo wel bij de planten als bij den mensch , langs natuurlijke openingen gefchiedt , en dat bij beide de werk,
tuigen ter teling ontbreken. Van de andere zijde vindt
men in het plantenrijk de ingeflotene vrucht, offchoon
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klein , echter in haar geheel daargefteld ; terwijl bij den
mensch veeltijds flechts eenige ruwe beflanddeelen eener
bewerktuigde ma ga welke als 't ware met ftukken en
brokken zamenhangt , aanwezig zijn. De reden hiervan
ligt in de eenvoudiger bewerktuiging der planten, en
omdat bij dezelven de ingeflotene vrucht van den fteel,
waarmede zij verbonden is , haar voedfel gelijktijdig met
de influitende ontvangt ; terwijl bij den mensch de ingeflotene vrucht op de influitende is vastgebecht , en geheel ten koste van dezelve leeft en zich ontwikkelt.
Vervolgens tot het eigenlijke Vertoog overgaande ,
vinden wij zeven gevallen van monfterachtigheid door
buiksinfluiting aangeteekend, waarvan de algemeene kenmerken , vooral met betrekking tot de ligging der ingeflotene vrucht, derzelver maakfel en verrigtingen, opgegeven worden. In 't algemeen maken onregelmatigheid en onvolkomenheid het hoofdkarakter dezer monflerachtigheid uit. De plaatfing echter der ingeflotene
vrucht op den achterften wand der buiksholte, benevens het beflaan eener beurs, die de ingeflotene vrucht
omwikkelt, zijn verfchijnfelen , die men beftendig heeft
waargenomen.
Thans wordt er over de wording van de monfterachtigheid door buiksinfluiting gehandeld. De Schrijver
gelooft aan bet beflaan eener dubbele zwangerheid , en
dat er zich twee verfchillende eitjes in de ho p e van den
uterus bevinden. Het laatfte kan voorwaar niet betwist
worden, evenmin als de ongelijke grootte der beide
vruchten, welker ontmoeting en zamengroeijing kort na
de bevruchting der eerstgevormde loom , en wel v66r
dat de kleinere zich aan den uterus heft kunnen vasthechten , en v66r dat de vliezen der grootere beftaan ,
moet plaats hebben. Hoe toch kan de ingeflotene vrucht
door de vliezen van de haar inzwelgende hcendringen ,
zonder de vernietiging dezer laattle, en dus ook van
beide , ten gevolge to hebben ? Overigens komt ons de
weg , door den Schrijver aangewezen , en zijne verklaring , overeenftemmende met hetgeen omtrent de vorming
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van het menfchelijke ei tot dusverre bekend is , aannemelijk voor.
De ingeflotene vrucht wordt niet alleen in de buiksholte van het influitende fchepfel , maar ook buiten dezelve gevonden. De Schrijver onderfcheidt dus eene
tweede foort, welke hij_ met den naam van monfterachtigheid door huidsinfluiting beflempelt. Van deze laatfle
vericheidenheid deelt hij negen waarnemingen mede , en
geeft daarvan de algemeene kenmerken , benevens de afwijkingen en overeenkomst , die er tusfchen deze foort
en de buiksinfluiting beftaat, met juistheid op. Wij nemen echter de vrijheid bier ter plaatfe op eene bijzonderheid te wijzen , welke des Schrijvers aandacht fchijnt
ontflipt te zijn ; namelijk dat in die gevallen , waar de
ingeflotene vruchten zich in de flreek van het perinaum
bevonden , het zij het influitende febepfel van het mannelijke of vrouwelijke geflacht Ware , hetzelve , zoo nict
alreeds in den uterus , althans weinige dagen na de geboorte geftorven is ; terwijl die vruchten, welke in ha
fcrotum een vruchtgezwel bevatteden , niet alleen levend
ter wereld gekornen , maar ook alien in leven gebleven
zijn. Eene ornftandigheid , onzes bedunkens toe te
fchrijven aan de fnelle ontwikkeling , in het eerfte geval,
van de ingeflotene vrucht , gedurende het leven van de
influitende in den uterus, ten gevolge waarvan deze
laatfle als 't ware door levenszwakte en gebrek aan voeding moet omkomen ; terwijl , in het tweede geval , bet
vruchtgezwel eerst na de geboorte in omvang toeneemt ,
en dus op bet groote fchepfel, zoo lang het zich in
den uterus hevindt , weinig invloed moet uitoefenen.
Eindelijk worth er eene korte verklaring van de wijze
van worming der monflerachtigheid door huidsinfluiting
gegeven. De Schrijver laat de ingeflotene vrucht denzelfden weg als de testiculi bewandelen , wanneer de influitende van bet mannelijke geflacht is ; in welk geval,
echter, het vruchtgezwel ook dan fomwijlen, blijkens
de aangehaalde waarnemingen, zijne zitplaats in de ftreek
van het perinatal; heeft , welke flreek altijd ingenomen
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wordt bij iniluitende vruchten van het vrouwelijke geilacht. Trouwens , deze plaatfing , als zijnde een natuurlijk gevolg van de afdaling van het vruchtgezwel ,
wanneer het los en vrij in de buiksholte omzwerft ,
komt ons niet zoo onverklaarbaar voor, als het den
Schrijver toefchijnt.
Wij eindigen de aankondiging van het voor ons liggende Vertoog , hetwelk de rijkfle verzameling van zeldzame gevallen van dien aard bevat , en , als bijdrage tot
dit duistere gedeelte der embryo generis , de aandacht
van Geneeskundigen en Natuuronderzoekers allezins
waardig is , met de verklaring , dat de Heer VAN E rtPE C U DI, door zijne inleidende Voorrede en zijne Aanteekeningen , welke intik ten doel hebben de verdienItch van eenen landgenoot , door den Schrijver miskend, te
doen gelden , doch waaruit tevens eene nadere uiteenzetting en toelichting der zaak voortvloeit , de waarde van
dit werkje verhoogd , en zich bij zijne kunstgenooten
wederom verdienilelijk gemaakt heeft.

Oratio de immoderati libertatis cupiditate, Europae calami.
tatum effectrice: gum pronuntiavit die VIII Februarii
MDCCCXXXI CORNELIUS JACOBUS VAN ASSEN,
Juris Profesfix Ordinarius in Academid Lugduno Batavd.
Lugd. Bat. apud S. et J. Luchtmans. 1831. 8vo. maj.
pp. 35.f - 75-

Deze Redevoering, met welke de floogleeraar VAN A ss EN zijne waardigheid als Rector Magnificus nederlegde ,
firekt ten betooge, dat de onmatige begeerte naar vrijheid
de oorzaak is der rampen van Europa. Daar de oordeelvellingen over dit ituk , zoo wel bij de Toehoorders, als naderhand bij de Lezers , zeer uiteenloopende fchijnen geweest
te zijn, en het daarbij in eene taal is gefchreven, welke
een groot gedeelte van het befchaafd Publiek niet verftaac,
vermeenen wij velen onzer Lezeren geene ondiensc te zullen
doen , met den inhoud dezer Redevoering eenigzins breed-
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voerig op te geven. Floedanig men toch over dezelve denke,
zij is, en om de belangrijkheid van het onderwerp, en om
den rijkdom van opmerkingen omcrent perfonen en zaken
van onzen leeftijd , eener aandachtige overweging dubbel
waardig.
Na eene gepaste Inleiding, begins de Redenaar met op
te merken , dat niets aan alle redelijke zoo wel , als redelooze fchepfels zoo zeer eigen is, als de zucht tot zelfverdediging en vrijheid ; maar dat juist hierin de meerdere
voortreffelijkheid van den mensch boven de dieren uitblinkt,
dat alleen de mensch in dit ilreven naar vrijheid de rede tot
leidsvrouw neemt. Door deze zoekt hij de zamenleving,
welke de grenzen zijner vrijheid fchijnt te beperken. Zoo
ontalan er Maatfchappijen en Wetten , aan welke hij gehoorzamen moet, om vrij te kunnen zijn."
Vervolgens tracht hij te betoogen, dat juist het leven in
welgeordende Maatfchappijen de zucht tot meerdere vrijheid
aankweekt. Niets echter is voor de ware vrijheid zoo nadeelig , als wanneer men dezer begeerte den losfen teugel
viert: Men zie flechts rond! Welk denkbeeld fchijnt de
befchaafde wereld meer bezig te houden , clan de uitbreiding
der openbare vrijheid , waarop met zulk eene hevigheid
wordt aangedrongen, dat men onwillekeurig in het denk.
beeld geraken zoude , dat de Volken van Europa onder de
jammerlijkile ilavernij gebukt gingen."
„ Men is niet meer tevreden met voorvaderlijke
met vrijheid van perfoon, veiligheid van bezittingen, met den
bloei van handel en fabrijken, van kunifen en wetenfchap.
pen, met mit- en inwendige rust , met eene billijke regtsbedeeling; neen, men wil meer: men beweert , niet vrij te
zijn , zoo lang men de regering niet geheel van alle aan
deel aan de wetgevende magt ontzet , en haar tot eene Coon
van uitvoerend bewind vernederd heeft."
Dit brengc den Redenaar van zelve tot het gewigtig vraag.
fink over den card en de grenzen der Volksvrijheid. Naar
zijn gevoelen kan dit aan geene algemeene uitfpraak onderworpen worden, wijl elke leeftijd en elk Volk zijne eigene
behoeften heeft ; wijl het verfchil van zeden en gewoonten ,
van godsdienst en wecten , van bronnen van beflaan , ja van
de landflreken onderling, ook een wezenlijk verfchil in het
begrip van vrijheid daartielt; zoodat de mast van vrijheid
K
DOEKBESCH. 1831. NO, II.
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welke voor het eene Volk berekend en heilzaatn is , voor
een ander ongefchiltt En verderfelijk zijn zonde."
Daar de zoogenaamde Volksvrienden dit niet genoeg in
het oog fchijnen IC houden, vreest hij, dat alle hunne pogingen juist eene tegengeaelde uitwerking zullen hebben.
„ Niet hunne taak is het, mar die der Vorften om de behoeften van elken Staat Le doorgronden , de billijke.wenfchen
der burgeren te gemoet te komen, en daarbij voorzigtiglijk
de tijdsomftandigheden in acht te semen " !
Maar hebben dan de Vorften van Europa zich van deze
gewigtige taak gekwecen , en zijn de rampen , welke wij
thans lijden , niet veeleer aan hunne traagheid, dan aan de
onmatige eifchen der Volken te wijcen ?"
Neen. Reeds bij den val van Napoleon hebben de
Mogendhedea getoond, dat zij van hunne fchitterende overwinningen een getnatigd gebruik wilden maken. Niet, dan
toen zij genoegzaam van de wenfchen van het Franfche Volk
overtuigd waren, herftelden zij het aloud en wettig Stamhuis. Zij floten onderling dac nooit volprezen, maar thans
zoo jammerlijk verguisd, Heilig Verbond, als den grondflag
eener naauwere vereeniging tusfchen de onderlinge Staten,
welke zij begrepen , dat zonder Godsdienst en Vrede noch
beftaan noch bloeijen konden Hebben niet de Monarchen,
na den val val Napoleon tot op heden , alles aangewend ,
war in hun vermogen was, om het inwendig beftuur te
verbeteren , en den ftrijd tusfchen oude gewooncen en
nieuwe behoeften bij te leggen ? Hebben zij niet toegeftaan hetgeen op eene gepaste wijze en in billijkheid yen.
zocht is? Zorgen wij dan flechts , dat hetgeen zij
uit voorzigtigheid, als ontijdig, geweigerd hebben, hen niet
tot fchuld aanrekenen. Bleek het niet in het Weener Con.
gres , dat het onmogelijk was, om eene voor aller wenfchen
en behoeften bevredigende Staatsregeling voor Duitschland te
ontwerpen? Hebben niet daarentegen bijna aile de Leden
van het Duitfche Verbond eene afzonderlijke Grondwet be.
komen? Beijeren , Baden , Hesfen, Wurtemberg en meer
andere Staten hebben immers nu die langgewenschte Grondwetten, welke, door zoo vele bijvoegfels , nu reeds tot
een aantal boekdeelen aangegroeid zijn. Maar nu de Pruifen ? Deze flreden als leeuwen voor de vrijheid van Europa.
Plegtig werd bun eene Grondwet beloofd , en nog zijn zij
daarvan verftoken f Is dit billijk ?"
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Deze gewigtige bedenking track de Redenaar op de volgende wijze op te losfen: „ De Koning van Pruisfen heeft
ter goeder trouw eene Grondwet beloofd , en coil die geven;
doch alleen eene zoodanige, die rijpelijk door de geheete
Natie overwogen is, Hiertoe is reeds een groote nap gedaan door de bijeenroeping der Provinciale Staten. Doch de
vervuiling words vertraagd door de onmatige eifchen der
zoogenaamde Volksvrienden , door het verkondigen van herfenfchimmige Theoridn, welke voor deze wereld niet gefchikt zijn , door het onberaden gedrag der Iongelingfchap ,
die , door eenige woelgeesten opgewonden, even belagchelijke als gevaarlijke gronclitellingen uiten durft. Vanhier
zamenzweringen, moorden , geregtelijke vervolgingen, veto.
banningen en gevangenisflraffen , die ouders en vrienden tot
wanhoop brengen en den Vorst met zorg de toekomst doer
inzien. Is dit een tijd, om de beloften te vervullen, om
de reeds woelzieke en opgewondene geesten tot een kalm
onderzoek eener Grondwet bijeen te roepen ? Wat ware
dit anders , dan brandhout in het vuur te werpen, of den
razenden een zwaard in de hand te geven? Ook hier heeft
dan de overdrevene vrijheidszucht het bezit eener redelijke
vrijheid vertraagd. Maar de wijsheid van den Vorst heeft
ook zonder gefchre oene Wet het heil des Yolks zoo zeer
behartigd, dat de Pruifen geene reden hebben, ow eenige
natie der wereld te benijden. Dit bewijzen: de hoogfte bloei
van Kunften en Wetenfchappen; eene onpartijdige en voor
alle ftanden eenparige Regtsbedeeling; de zorg der Provinciale Staten voor Landbouw, Handel en Fabrijken, welke
alle bloeijen, daar er geen verbod van in. noch uitvoer beflaat ; eene zoo ftrenge fpaarzaamheid, (volgens Cicero de
beste der belastingen) dat de inkowften de uitgaven verre
te boven gaan; en eindelijk het voorbeeld des Konings zelven, wiens hofhouding met zoo veel zuinigheid is iugerigc,
dat zij welligt de pracht niet evenaarc, welke men aantreffen
zou bij de Parijsfche Bankiers , die nu het roer des Scaats inhanden hebben."
De onmatige vrijheidszucht zou reeds v66r lien jaren,
zoo zij toen niet met wijsheid ware beteugeld geworden , den oorlog hebben te weeg gebragt," op welken
vreest, „ dat nu de woelingen der kwalijkgezinden zullen
uitloopen."
Hier wijst hij op hec voorbeeld van Spanje, Portugal,
Kk2
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Napels en Piemont. „ Laten bier," zegt hij , , de Staatsbervormers bun werk aanfchouwen. Daar zullen zij , in
plaats van de herfenfchimmige Vrijheid , welke zij aan Volken wilden opdringen, die er niet rip voor waren, de rampzalige heerfchappij van domme Priesters en Monniken in
grooter kracht zien dan te voren ; daar zullen zij , in plaats
van de rust en welvaart, die zij verftoord hebben, hunne
oogen kunnen doen weiden over angstvalligheid, armoede
en flavernij !"
Maar van waar dan toch deze jammerlijke zucht naar verandering? Om dit te beantwoorden , wendt hij zijne oogen
naar Frankrijk. „ Geene Natie is zoo zeer gefchikt, om andere aan zich te onderwerpen, als deze, Hiertoe zijn haar
dienftig het volkskarakter , een mengfel van floutmoedigheid
en ligtzinnigheid, hare taal, die atom bekend is en bijna
door ieder verftaan wordt, hare Letterkunde en oppervlak.
kige Wijsbegeerte , die den grooten hoop inneemt. Dit Volk
had in de eerfte vijfentwintig jaren na de Omwenteling (van
1789) niet minder dan twaalf Staatsregelingen, en reeds in
het zesde jaar meer dan 15,000 nieuwe Wetcen gemaaitc!
Deze razende nieuwheidszuchc is WC Frankrijk naar de overige landen van Europa overgewaaid ; uic deze fchool zijn
die verderfelijke leermeescers opgeftaan, die zich niet fcha.
men te leeren , dat de opftand de heiligfte der pligten is,
zoodra het Souvereine Volk de maatregelen der Regering
afkeurt."
Deze even valfche ats gevaarlijke leer dringen zij dagelijk onder allerlei gedaanten aan de menigte op, waartoe bun
de vrije drukpers zoo trouw ten dientte Chat, dat wij in ooze
dagen mogen twijfelen, of die goddelijke kunst langer als
eene weldaad mag befchouwd worden."
, Men verwijt den Jezaten hunncn ftelregel , dat de Laster een uitmuntend wapen is, want dat er toch altijd lets
van blijft aankleven. Maar fchijnt dit niet evenzeer de leus
der Dagbladfchrijvers van beide partijen te zijn? De Vrijbeidsvrienden bedienen zich van de pers, om de losfe en
moedige jeugd door het vooruitzigt op oorlogsroem en door
het inboezemen van haat cegen alle welgeordend gezag te
ontvlammen. De Geestelijke partij bedient zich van die
zelfde pets, om in de harten dier jeugd de zaden te flrooijen eener verfoeijelijke leer, welke, met uitdooving van
de zucht voor waarheid, alle vrijheid van denken verbant,
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en ilechts op bijgeloof en geestelijke heerfchappij uicloopen kan."
Dat Ministers van Karel den X, niet wetende hoe Langer den (form te bezweren, de bekende Ordonnantiè'n hebben uitgevaardigd; dat de Koning onttroond en gevlugt is ;
dat desniettemin zijne Ministers , zonder wet , die hen ilrafbaar flelde, veroordeeld zijn — dit is eene onverwachte ze.
gepraal, waarin zij nu juichen, die eerlang de deerlijke
gevolgen zullen ontwaren. De volkswoede keert zich maar
al te ras tegen zichzelve. De overblijffels der legers van
Napoleon zijn de brandfloffen tot oorlogen en omwentelingen. Nu reeds tlookt men de Natien op , men fchreeuwt
om oorlog, men vlamt op Spanje, Italie en Duitschland."
„ Maar zullen dan de Verbondene Mogendheden deze
volkswoede niet bedwingen? 0 rampzalige tijden, welke
wij beleven i De Monarchen van Europa fchijnen twijfelmoedig en onmagtig, om, door een moedig beiluit, de rampen, die Europa bedreigen, af te wenden."
„ Wij rekenden nog al op Engeland en deszelfs uitmun.
tende Staatsregeling, voor welke wij waanden, da de Brit
goed en bloed zoude opzetten. Doch de hem vrijheidskoorts heeft ook de Volken aan de overzijde van het Kanaal aangeftoken. Ook dair tracht men de Staatsregeling,
waarmede Engeland than of vallen moec, tot den grond toe
af te breken, of, gelijk zij het noemen, op hechtere grond.
flagen te vestigen. De beide bolwerken van Engelands Regeringsvorm waren de heerfchende Kerk en de oude vorm
van verkiezing der Parlementsleden. Het eene viel reeds,
het andere is den val nabij."
Hierbij herinnert de Redenaar zijne toehoorders aan Wellington. „ Hij was het, die het eerst den Dwingeland van
Europa in zijne vaarc tegenhield; die in 1815 als Opper.
veldheer de vrijheid van Europa bij Waterloo grondvestte;
die , in de moeijelijkfte tijden aan het roer der Staats gezeten, zich daarin de hoogachting zelfs van zijne vijanden verwierf. En wat was zijn loon ? Hij viel in den haat , wij1
hij rijpere inzigren had in Engelands belangen; wij1 hij niet
gunitig dacht over de jongfte Franfche omwenteling ; wijl hij
den Koning der Nederlanden opregcelijk prees en vooritond.
Hij moest zijne waardigheid nederleggen ; en de man, wien
de kogels der Maratten en Franfchen zoo dikwijls vruchteloos
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hadden om het hoofd gefnord, ontkwam ter naauwernood
aan de ftraatfteenen van het razend graauw I"
Maar BritanniE zal het loon dezer werken inoogfien En
fchoon wij , Nederlanders, de Belgen niet benijden, ja fpotten met de vrijverklaring van een onmondig Volk, mogen
wij het echter fchandelijk en onverfchoonlijk van de Engelfchen noemen, dat zij, op aanfloking van den Franfchen Gezant, den listigfien alter flervelingen , terwij1 Oostenrijk,
Pruisfen en Rusland weifelden en ilitzwegen , den opftand
verfchoonen , des Konings regten fchenden , en den band
verfeheuren darfden , dien zij eenmaal , tegen onzen wil ,
zelve gelegd hadden."
Zoo," dus batik hij zijne Rede , , zoo beweren wij,
dat de onbepaalde zucht naar vrijheid de moeder is der rampen, die wij beleven, en die verder Europa boven bet hoofd
hangen. Wanneer eenmaal de banden der Maatfchappij verbroken en de Troonen gefchokt zullen zijn zal , zoo God
het niet verhoede , een afgrijfelijke oorlog ontbarfien, die
op niets enders uitloopen kan , dan dat Dwingelandij en
Dweepzucht, als van ouds Karen zetel vestigen op de
pulnhoopen der gefloopte Rijken!"
Ziet daar dan de hoofdzakelijke inhoud dezer Redevoe.
ring, die in het oorfpronkelijke , althans wat den ftijl be.
treft, naar ons oordeel , een meesterfluk mag genoemd worden. Wij twijfelen geenszins , of onze Lezers zullen, even
als de Toehoorders , niet geheel eenftemmig over de daarin
voorkomende ftellingen oordeelen. Naar ons gevoelen heeft
de Redenaar niet genoegzaam opgegeven , tegen Welke foort
van Vrijzinnigen hij eigenlijk to velde getrokken is. Is dit
tegen de Revolutionairen, tegen de Niellons c. 1. met hunne
vaandels Emancipation des Peuples, tegen de Franrche oorlogsgezinde of revolutionaire partij, tegen de zendelingen ,
die alomme de Nada opftoken , en tegen de eigenbatige be.
vorderaars hunner voorflagen tot omverwerping van alle geregeld gezag dan zijn wij het volkomen met den Redenaar
eens. Maar bedoelt hij de gematigde Vrijzinnigen , die eene
mannelijke taal doen hooren, wanneer een Gouvernement
buiten den regel wijkt; die geene inbreuk op verkregen regt
of welbegrepen belang dulden kunnen , en dus in alle landen van Europa het bolwerk zijn tegen geestelijk of we.
reldlijk despotism's: elan wijken wij hemelsbreed van hem af.
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Het is te moeijelijker te bepalen , welke kiasfe de Redenaar bedoeld hebbe , daar in zijne Redevoering eenige verwarring heerscht tusfchen de onmatige zucht naar vrijheid en
de zucht naar onmatige vrijheid. Misfchien komt dit echter
in onze dagen wel op hetzelfde neder, daar, ook naar ons
gevoelen , een blind fireven naar onbeperkte vralbeid inderdand het kenmerk is der Omwentelingsgezinden , die de
eigenlijkc beroerders van Europe zijn, en die wij niet veillen verwarren met de gematigde voorflanders eener redelijke
Wij verineenen bet er voor te mogen houden , dat de Redenaar hoofdzakelijk flechts de Revolutionairen en hevige
Liberalen, die des noods den Staat aan hunne denkbeelden
zouden opofferen, bedoeld hebbe. Is dit zoo, dan kunnen
wij ons in het algemeen met den gang 'zijner denkbeelden
zeer we! vereenigen ; maar ook dan nog komt het ons
voor, dat hij in de toepasfing , en vooral in de keuze zijner
voorbeelden , te ver is gegaan. En hieraan fchrijven wij
het toe, dat de Redevoering bij fomrnigen , misfchien bij
velen , eenen meer of meer ongunftigen indruk gemaakt
heeft. Ook wij zagen vreemd op , bij de lezing van bl.
20 omtrent Spanje , (N.B. in 581 4) waar Ferdinand verde.
digd words, dat hij toen de Conflitutie niet aannam, vooral
dsar er bijgevoegd words, „ dat hij waarfchijnlijk met die
„ zelfde gematigdheici , welke hij nu fchijnt aan den dag te
• leggen, (?) zou geregeerd hebben, zoo hij niet, nit vrees
voor die Grondwet, welke van het Koninklijk gezag
• flechts den naam overliet , zich in de amen der Monni.
„ ken getvorpen en hunne inbiazingen te veel gehoor gege„ y en had''! Dic voorbeeld is zeker niet zeer gelukkig
gekozen!
Op meerdere afzonderlijke flellingen zouden gewigtige aanmerkingen te maken zijn. Zoo laat zich de verdediging der
Pruisfifehe Regering, ten aanzien van de nog niet tot (land
gebragte Grondwet, zeer goed hooren ; maar men zoude
Loch kunnen vragen, of die geheime Genootfchappen, die
zamenzweringen enz., waarop de Redenaar zich beroept,
niet juist her gevolg zijn geweest van het niet verleenen der
beloofde Grondwet ; of deze woelingen niet juist pleats gehad hebben on die re verkrijgen, en of dezelve wel zou.
den hebben pints gehad , indien men zich wat meer gehaast
had, orn de toezegging te vervullen?
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Wij gaan met ftilzwijgen meer andere bijzondere punter,
voorbij, waarop wij voor ons eenige aanmerkingen zoude
hebben. In de hoofdzaak zijn wij bet in zoo ver met des
Schrijvers denkbeelden eens , dat wij MAINS die razende
drift naar onbeperkte vrijheid voor de oorzaak der rampen
van Europa houden. Maar! — zouden die Revolutionairen,
die hevige Liberalen THANS de magt hebben om Europa te
beroeren, indien zij niet in Frankrijk federt vele jaren tot
eenen hevigen tegenfland uitgelokt en gedwongen ware n?
Wij fpreken bier niet van de Ordonnantien van 25 Julij —
noodfchoten , gedaan toen de Revolutie reeds werkelijk
daar was, gelijk bleek nit de tot tweemalen toe mislukte
verkiezingen maar wij bedoelen het rampzalige jezuitis.
me, het weder oprigten van Kloosters , bet berfiellen van
Monnikenorden, de fchatten van Frankrijk daaraan te koste
gelegd, bet geheele fystema van ondermijning van het Charter, hetwelk de invloed der Jezuiten wist door te drijven.
Dit veroorzaakte in 't begin eene krachtige en lofwaardige
Oppofitie; bier vertoonde zich alwat Liberaal was in een
fchoon daglicht; bier kon de hevigfte Liberaal met regt toe_
gejuicht worden , wijl hij teen voor waarheid en regt in de
bres fprong. En nu vragen wij , of men niet de rampen
van Europa grootendeels op rekening mag flellen van de
Partij der jezniten en hunter voorflanders, wier even dwaze
als gevaarlijke maatregelen het Volk overtuigden, dat het
Charter een ijdele woordenklank geworden was, en die dus
zelve eenen fchijn van grondwettigheid leenden aan hen , die
het gevestigd Betluur zouden omverwerpen?
Men wathte zich dan, om, uit vrees voor Omwentelings.
gezinden, de voorflanders van het Despotismus in de hand
te werken! Is het dan zoo onmogelijk , om zich voor de
ulterflen te wachten ? Is de middelweg dan zoo moeijelijk
te treffen? Moet er dan gekozen worden tusfchen Ongeloof
en Bijgeloof, tusfchen Revolutie en Despotisme? "erre
van ons om te denken, te vermoeden zelfs, dat de Hoag.
leeraar ooit een dezer uiter(ten zoude kunnen ombelzen!
Wij zijn van het tegendeel volkomen overtuigd. Maar wij
vermeenen, dat zijne Redevoering aanleiding heat gegeven,
om het er voor te hourlen, dat hij bet gematigd Liberalisme
al binnen zeer enge grenzen beperkt.
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Verhaal van het Oproer te Brusfel op den 25 Augustus 1830
en volgende dagen , voornamelijk met betrekking tot mijn
destijds gehouden gedrag , en dat der Koninklijke troepen
ander mijne bevelen ; met authentieke Stukken ; door W.
Grave VAN BIJLANDT, Generaal Majoor, laadelijk Provincialen Commandant van Zuidbraband , enz. Tweede
Druk. 's Gravenhage , bij G. Vervloet en H. P. de Swart,
1831. In gr. 8vo. 1I en 120 Bl. f 1 -3o.
Beoordeelende Befchouwing van het Gedrag en de Verdediging
van den Generaal Majoor w. Grave VAN BIJLANDT,
enz. Naar aanleiding eener door den Graaf in het licht
gegevene Brochure. Te Rotterdam, bay T. J. Wijnhoven
Hendrikfen 1831. In gr. 8vo. IV en 36 bl. f so.
e Generaal Majoor, Graaf VA n uLA
in open.
D
bare gefchriften, ja zelfs in de openbare vergadering van de
N

N DT,

Tweede Kamer der Staten Generaal , aangevallen wegens
zijn gedrag in de eerfie dagen van het Oproer te Brusfel,
alwaar hij destijds den post van Provincialen Kommandant
van Zuid•Braband bekleedde, vermeende zich van de op hem
gelegde blaam te moeten zuiveren, en koos daartoe het mid..
del der drukpers. Onder den titel van Yerhaal van het Oproer te Brusfel ontvangt men bier zijne verdediging, welke
hoofdzakelijk op bet volgende r;ederkomt.
De grondflag daarvan is bet Koninklijk Befluit van 22
Maart 1819, waarbij is vastgefteid de Inftructie voor de
Gouverneurs der beide Refidentien Brusfel en 's Gravenhage,
en waarin bepaald wordt , dat de Gouverneur der Refiden.
tie in dezelve het opperbevel voert, en perfoneel verant.
woordelijk is voor de rust en veiligheid der Dad ; dat
alle de daartoe dienftige maatregelen nemen moet; dat hij
het parool en contrafigne geeft aan den plaatfelijken Korn.
mandanc, die onmiddellijk aan hem ondergefchikt is. — In
Augustus 183o was de Generaal D E CONSTANT-VIL.
LAR s, een grijsaard van 8o jaren, Gouverneur van Brusfel.
Hiertegen Dolt de Graaf de Inftructie der Provinciale
Kommandanten over, na te hebben aatigemerkt, dat de
werkzaamheden van dien post , in eene Refidentie, waar
zich een Militaire Gouverneur bevindc, zeer gering zijn.
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Volgens zijne Initructic was hij verpligt met den Civilen
Gouverneur in overleg te treden nopens alle maatregelen,
tot handhaving der publieke rust en veiligheid geboden wordende; terwill hij bij alle gelegenbeden , naar zijn beste weten en op zijne verantwoordelijkheid , alle zoodanige maatregelen nemen moest , als voor d algemeene veiligheid bevorderlijk waren,
Hij beweert nit dit alles, dat hij als Provinciale Komman.
dant niet verpligt was , om voor de flerkte van het garni.
zoen , het voorhanden zijn van ruiterij gefchut en munitie
binnen Brusfel te zorgen , maar dat dit in de eerfte plaats
de pligt was van den Gouverneur der Refidentie.
Bij het uitbarflen van het oproer, vond hij zich verpligt,
OM van den Baron DE CONSTANT-VILLAR S, die te oud
en nu ook bediegerig was, het bevel over te nemen ; liij
vond zich aan het hoofd van flechts 1300 man, waaronder
nog geen tweehonderd kavallerie , alien bijna onvoorzien van
patronen , terwijl er geen enkel iluk gefchut ter zijner befaikking was.
Hij beweert, van dat oogenblik af, alles gedaan te hebben , war men van een' ervaren Krijgsman verwachten kon.
Hij heeft naar Antwerpen en Gent om onderfteuning gefchre.
yen, doch deze niet bekomen. Hij heeft reeds den eerften
dag voor de overtnagt moeten wijken , en zich moeten bepalen tot de verdediging van de Bank en der Paleizen, voor
welke de troepen negen dagen hebben doorgebragt, Zonder
levensmiddelen zijnde , was hij genoodzaakt , op aanzoek van
den Provincialen Gouverneur en in overeenflemming met
zijne Hoofdofficieren , eene foort van wapenflilfland aan te
gaan ; ja zelfs om de Proclamatte van e8 Augustus uit te
vaardigen , waarbij hij verklaarde , dat de troepen, die te
Brusfel verwacht werden, niet zouden binnentrekken , zoo
lang de goede orde niet geftoord werd.
Alles zamentrekkende , beweert hij , dat het zijne fchuld
niet is, dat er hoegenaamd geene maatregelen van voorzorg
genomen zijn ; dat hij in zijne bijna weerlooze pofitie niet
anders beeft kunnen handelen , dan hij gedaan heeft; en dat
hij alzoo de troepen voor een wis verderf, en de Bank en
de Paleizen voor plundering err vernieling behoed heeft.
Het fpreekt van zelve , dat deze korte fchets flechts een
dor geraamte der verdediging is, en dat daaruit alles is weg.
gelaten, 't welk als bewijs of betoog aangevoerd en in
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krachtige taal aangedrongen wordt. Wanneer men de verdediging zelve grondig beoordeelen wil, moet men dezelve in
haar geheel lezen. Zij is dit , en om den vorm en om het
gewigt der zaken, allezins waardig ; en , hoedanig men er
ook over denke altijd zal dit gefchrift eene belangrijke bij.
drage zijn tot de Gefchiedenis van de eerae dagen van den
°pliant% Hier konden wij flechts een algemeen overzigt ge.
ven van den eigenlijken grond der verdediging.
Hiertegen ftaat over No. 2, de beoordeelende Befchouwing
van des Generaals Gedrag en Verdediging. In niet minder
krachtige taal worden bier, onder andere , de volgende aanmerkingen gemaakt:
Uit alles blijkt, zegt de Schrijver, dat de Graaf een op..
roer voorzien heeft. Hij had , eenigen tijd te voren , zijne
vrees daarvoor eenigermate aan den Koning doen blijken,
en Z. M. had hem gezegd, in zoodanig geval op zijnen ijver
en trouw te rekenen. Kort daarna vermeerderde zijne vrees
voor eene fpoedige ultbaraing. Nu had hij, volgens zijne
eigene (flraks aangehaalde) Inaructie , in tads met den Civilen Gouverneur in overleg moeten treden, ja ook met de
Militaire Autoriteiten. Hij had , op zijne eigene verantwoor.•
delijkheid, wile zoodanige maatregelen kunnen en moeten nemen , die hij doelmatig oordeelde. Maar, in plaats daarvan,
" wacht hij de toekomst met gerustheid af," (Mem. van BO.,
bI. 13) en laat veertien dagen later het oproer zijn' gang
gaan , zonder lets hoegenaamd gedaan te hebben, hetzij ter
voorkoming van hetzelve hetzij om bij de uitbaraing de
middelen in handen te hebben, om het dadelijk met kracht
te dempen.
Hij beweert verder , dat de Graaf zich door PLETINCX
en FLEURY , die hem door den Gouverneur VAN DER
F o s s E als vertrouwde perfonen waren aanbevolen , zigtbaar
om den tuin heeft laten leiden; dat vooral het afgeven van
geweren aan quafi welgezinde burgers het toppunt van dwaasheid was; en eindelijk , dat de Proclamatie , door welke hij
de troepen , die tot hulp opdaagden, buiten hield , een on.
vergeeflijke misftap was.
Ook dit wordt met redeneringen aangedrongen, die niet
nalaten indruk te maken , doch waarin wij den Schrijver, nit
hoofde van ons beftek, niet mogen volgen.
Naar ons bijzonder gevoelen , heeft zich de Generaal na
het nitbarften van het oproer, in eenen hoogst moeijelijken
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toeftand bevonden. Van vele zijden door verraad omringd ,
te worftelen hebbende met een razend graauw,, aangevoerd
door listige volksmenners , die blijkbaar federt lang geheel
voorbereid waren op alwat er gebeuren moest , daarbij nu
eenmaal zonder gefchut en zonder genoegzame fcherpe patronen , met eene handvol yolks — waarlijk , het valt van
achteren gemakkelijk , om eens bedaard . te beredeneren, wet
men eigenlijk had moeten doen; doch men verlieze niet nit
het oog, dat er geen verfchrikkelijker pofitie voor een MiliLair beftaat , dan tegenover Medeburgers, (want dit waren
dan toch destijds de Brusfelaars) en dan nog in eene groote
ftad. Men vergete niet , war te Parijs gebeurd is. War
was de Militaire magi nu behoorlijk voorbereid ; en echter,
wat was het gevolg ? Men werpe dus niet te overijld den
eerften fteen! Wij , voor ons, willen gelooven, en dit
zoo lang tot het tegendeel bewezen wordt, dat de Graaf na
de nitbarfting gedaan heeft , wat van hem , bij de middelen,
die hem ten dienfte flonden , kon gevorderd worden. In het
gebeurde met PLETINCX, willen wij erkennen, dat hij mis.
leid is door den Gouverneur. Zelfs de Proclamatie , of•fchoon die ook ons begrip te boven gaat willen wij, tot
bet tegendeel blijkt, toefchrijven aan gebiedende noodzake.
lijkheid , daar de troepen geen voedfel fchijnen gehad te
hebben, dan hetgeen hun door de burgerwacht bezorgd
werd. — Doch , daar de Graaf, de drukpers tot zijne ver.
dediging gebruikende , het publiek tot beoordeelaar maakt,
mogen wij aanmerken , dat zijn geheele Verhaal ten duidelijkfte doer zien , dat gebrek aan de noodige voorzorg bet
oproer van Brusfel die gevolgen heeft doen hebben , die het
gehad heeft. Indien men gefchut en artilleristen, genoegzame patronen en ruiterij gehad had; indien alle de Auto..
riteiten behoorlijk voorbereid waren geweest, zoodat men
bij de uitbarfting den kostbaren tijd niet had moeten belleden aan heen en weder rijden, raadplegen en brieffchrijven ;
indien men zich, in edit woord , in tijds en rnefure had ge.
field, dan ware bet oproer zonder moeite gedempt geworden. Dien indruk geeft ten minfte 's Craven Verhaal. Verre
van ons , het veronachtzamen der voorzorgen• alleen aan hem
te wijten I Anderen waren er misfchien even zeer , ja in de
eerile pleats, toe verpligt geweest. Voor garnizoen en ammunide fchijnt hij zelfs niet verpligt geweest re zijn zorg te
dragen. Doch, al blijft hij dus op dat punt binnen de gren-
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zen zijner Inftructie, deze fchreef hem toch voor, dat hij,
onder alle omflandigheden, zoodanige maatregelen moest nemen
en doen nemen, als voor de algemeene veiligheid bevorderlijk
waren. flij had zich, mede volgens zijne Initructie, in tads
moeten concerteren met de Co/He en Militaire Aucoriteiten.
flij had in tads otn p ulp kunnen vragen. Maar nu zoeken
wij onder de 13 brieven, die als Bijlagen achteraan gedrukt
zijn, te vergeefs naar een' enkelen, gefchreven tusfchen den
tijd, dat hij de oproerige bewegingen begon te voorzien , en
de uitbarfcing daarvan. Die is er ook niet. De Generaal
hield zich tevreden met het bewustzijn , dat hij, volgens
eene aanfchrijving van December 1829, in geval Van nood,
verfterking uit de nabijgelegene garnizoenen kon bekomen,
en wachtte nu de toekornst met gerustheid of !
Deze rampzalige gerustheid, in welke maar al te velen
met den Graaf gedeeld hebben , is de oorzaak , dat de vonk
eene vernielende vlarn fleet kunnen worden. Men kon (zie
bl. 14) reeds den 23 Augustus voorzien , dat er iets gebeuren zoude; de nog floutere coon, dan gewoonlijk , der dag.
bladen, de aangeplakte briefjes, (Le 25 grande R6,olution!)
alles waarfchuwde rift; ook was het feest van 's Konings
Jaardag , uit vrees voor dat oproer, uitgefteld. Waarom dan
toen niet geraadpleegd; waaronr toen niet reeds dat gedaan,
waarmede men bij de uitbarfting tijd verliezen •moest?
Waarom de wacht zonder fcherpe patronen laten optrekken?
Waarom toen niet reeds om meer magt gefchreven? Dit
blijft een punt, 't welk de Graaf, naar ons inzien, nog niet
genoeg opgehelderd heeft, en 't welk echter, zoo al niet in
eenen Regterlijken, dan web in eenen zedelijken zin, tot
de volledige verdediging behoorc van een' Krijgsman, aan
wien zulk een gewigcig kommandement is toevercrouwd
geweest.

Yerflag van een Handfchrift, bevattende JACOB VAN MAER.
LANTS Nederduitfche Prozailihe Bilbelvertaling , met
4anteekeningen en Bijlager. , door I S A K VAN HARDER.
w 1.j x , Predikant te Kattoijk aan Zee. 's Cravenhage , b,
J.
E Immerzeel,
Immerzeel, Jun. 1831. In gr. 8vo. Wen 74 bl. 11- to c.
J.
did geleden ," zegt de Eerw. v A Nriartnz R.
watt, op W. 6 van dic Verflag, , had ik het genoegen ,
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„ door aankoop , een Handfchrifc eener Nederduitfche Ver„ taling van den HVBEL IN ONRIJM door MAERL ANT ver„ vaardigd, in eigendom te verkrijgen, en vermeende den
„ beminnaren onzer Letterkunde geene ondienst te doen,
„ met hun dit, in zeer vele opzigten belangrijk overblijffel
„ der oudheid, wat'nader te leeren kennen.”
Na kortelijk over MAERLANT ' S verdienften gehandeld te
hebben, als die niet alleen door zijne veelvuldige fchrifren
het fieraad zijner Eeuw was , maar zelfs het eerst , en wel
in 1270, eette berijmde ,Vertaling van den Bijbel getnaakt
heeft, merkt hij op, dat het tot nog roe onzeker was , of
MAERLANT nog eene Vertaling van den Bijbel in onr#sn
zoude vervaardigd hebben. Le LON G, die een Handfchrifc,
in 140:, gefchreven, van de Prozavertaling van den Bijbel
bezar, kwam dit wel niet geheel vreemd voor; doch het
bleef onzeker. Alen fchijnt ook nu niet te weten, waar dat
Hsf. en nog een dergelijk van 1322 gebleven is; zoodat
men , zegt de Schrijver , zoo al niet onarent het begaan eener
ProzaTfcne Vertaling van den Bijbel door MAERLANT, althans aangaande derzelver inhaud, geheel in het onzekere
verkeert.
Hierom geeft de Schrijver verflag van zijn Hsf., 't welk
in den jare 1358 is gefchreven , in folio, op parkement, en
Deze Vertaling," zegt hij, bl. 16, , is
488 bladen bevat.
naar de Latijnfche Overzetting (Vulgata) vervaardigd:
tusfchen is de Historia Scholastica van PETRUS COMES" TOR even als in den Rijmbijbel in deze Vertaling gevolgd , niet alleen bij de fchikking der boeken , maar ook
„ op verfcheiden plaatfen, en zijn tevens, behalve fommige
ongewijde verhalen en overleveringen, vele verklaringen
" daaruit overgenomen."
Dit word[ vervolgens nader in de bijzonderheden aangetoond , waartoe een geregeld Verflag van den inhoud van dit
Hsf. eene voegzame gelegenheid geeft. Achter dit Verflag
volgen, als Bijlagen, eenige proeven van vergelijking van
bet Hsf., te weten A met den Rijmbijbel , B met de Vul
gata, C en D met de [Astoria Scholastica, en E met
MAERLANT ' S Spiegel Historiael.
Blijkens hergeen in de Voorrede en op bl. 27 is gezegd ,
had de Schrijver met de uitgave van dit werkje een tweeledig doel: 1 0 . om een Verflag van bet beflaan dezer ProzaBijbelvertaling in het licht te zenden ; en II°. om daardoor
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M A E It L ANT ' S verdienfien ook als Prozalclzrijver nader in
het licht te ftellen.
Wat het eerfie betreft, merken wij op, dat het befiaan
dezer Prozavertaling aan geenen twijfei onderhevig was. Immers LE LONG telt, op bl. 247-253 van zijne Boekzaal
der Nederduitfche Bijbels , niet minder dan 24 Handfchriften
hiervan op. Op bl. 229 en 235 leert hij ons , dat hij zelf
hiervan een Hsf. van 1400 bezat, hetwelic met zeer weinige
verandering (bl. 234 en 367) GEDRUKT IS te Delft in 1477
bij JACOB JACOBSZ. en MAURITS YMANDSZ. — De
eenige vraag is dus, of het Hsf. van 1358, 't weik de Eerw.
VAN HARDERWutt bezat, wat de Biibelvertaling betreft ,
overeenkomt met den Delftfchen druk van 1477. Zoo ja ,
dan was het onnoodig, het befiaan van deze Prozavertaling
te bewijzen. Zoo neen, dan zoude het blijken, dat er reeds
zoo vroeg meer dan Gene Prozavertaling beflaan heeft, en
dan ware het van groot belang geweest, om het Hsf.naauwkeurig met den Delftfchen druk te vergelijken. Deze Delftfche druk is wel zeer zeldzaam, doch juist in de nabijheid
van des Schrijvers flandplaats voorhanden, onder anderen te
Leyden in de Bibliotheek der Maatfchappij van Nederlandfche Letterkunde (bl. 73 van den Catalogus). Daar nu
echter deze vergelijking geen plaats fchijnt gehad te heb.
ben , kunnen wij niet beoordeelen, of het Hsf. van vAtv
HARDErtwIJ uit het oogpunt der Taalkunde, eene wezenlijke aanwinst uitmaakt. Wanneer wij LE L °No ' s opgave van den inhoud van zijn Hsf. van 1400 (bl. 241 fqq.)
vergelijken met hergeen VAN IIARDERWIJK op bl. 10-15
omtrent den inhoud van het zijne mededeelt, dan fchijnt
het vrij duidelijk dat, hoezeer dat van LE LONG aan het
einde eenige meerdere Bijbelboeken bevatte, de beide Hsf.
echter, wat her boofdzakelijke betreft, vrij wel met elkander overeenkomen. Zoo eindigt b. v. bij beiden de eerge
pertye met het eerfte boek der Koningen. Wij molten dus,
zoo fang het tegendeel niet aangetoond word y , de beide
Hsf. voor ddne en dezelfde Prozavertaling houden.
Doch is de Vertaling, van welke de Schrijver hier verflag doer, wezeniijk van MAERLANT? Toetfen wij kortelijk de gronden, op welke de Schrijver (bl. 8 en 9) deze
bouwt. Deze zijn I°. de in het oog loopende over.
eenkomst , welke men op vele plaatfen met den Rijmbijbel
aantreft ; en II°. dat aan het einde van het IVde bock der
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Ioningen het voigende gezegd wordt: Eerst Tel tne fegge va
thobias, die tnede gevage was mit die van ysrahel van falsnanafer den conic van asfyrien. Dat fel me nu hier be.
Ghelyc alst iheronimus befcreve heeft vut de caldeenfche int latyn. En Maerlant heeftet gefet yule latyn
dietfcer talen.
Iv. De overeenkomst met MAERLANT' S Rijmbijbel doet
bier zeer weinig af, wijl zoo wel bij dezen , als bij de Prozavertaling, de !Astoria 617holastica van PETRUS COMESTOR grootendeels ten grondflag ligt, gelijk de Schrijver (bi.
16 en 17) volledig erkent. Ook kan de Prozavertaler din
Rijmbijbel voor zich gehad hebben, en daartoe behoefde hij
MAERLANT zelf niet te zijn. Wanneer men ook de Bijiagen met elkander vergelijkt, ontwaart men, dat, wat de
vertaling aangaat, (dat is de woorden, niet de rangfchik.
king) de overeenkomst met de Yulgata veel grooter is, dan
met den Rijmbijbel.
II0. Wat beduidt het aangehaalde uit hetgeen achter IV
Koningen voorkomt? Werd er gezegd : Ende lc Jacop van
Maerlant hebbe dit vuten latine ghetranslateett , dan ware
er zeker geen twijfel ! Doch er wordt alleen gezegd :
, Men zal dit hier befchrtven gelijk nIERONYMUS bet
„ beCchreven heeft uit het Chaldeeuwsch in het Lacijn. En
„ MAERLANT heeft het vertaald nit het Lacijn in het
„ Dietsch." Kan dit nu niet even goed beteekenen : En
MAERLANT heeft dit, IN ZJJNEN RUMBIJBEL, in het Dietsch
vertaald? Voert men hiertegen aan: waarom•zou de Schrij.
ver joist bier alleen melding van den Riimbijbel maken , die
Loch alle de voorgaande boeken even zeer inhield ? dan vragen wij op onze beurt : waarom zoude MAERLANT, zoo
hij de Prozavertaler van het geheel was , zich juist alleen
bier als Vertaler, en wel van dit Jluk alleen, bekend maken ? Dit flaat, dunks ons , volkomen tegen elkander over.
Voor het Hsf. van VAN HARDERWIJ Ir fchijnc geen Prologhe te Doch deze kwam voor in het Hsf. van LE
LONG, die dezelve in haar geheel mededeelt op b1.235—a4o.
Daar fpreekc de Prozavertaler breedvoerig over zijn werk ,
de redenen , waarom hij het ondernomen , en de wijze ,
waarop hij het tot !land gebragt heeft. Te vergeefs zoekt
men daarin eenig fpoor, dat MAERLANT de Vertaler
zijn zoude.
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Geenszins ontkennen wij daarvan de mogelijkheid ; doch
de gronden , welke de Schrijver geeft, bewijzen niet ge.
noegzaam, dat het werkelijk het geval is. Het zal taalkun.
dig moeten worden uitgemaakt, en wel na voorafgaande vergelijking met den druk van 1477.
Hoezeer wij dus niet in alles met den Schrijver inflemmen,
hebben wij echoer dit Verllag met genoegen en .belangflelling
gelezen. Het ware to wenfchen, dat alle bezitters van
merkwaardige Hsf. zijn voorbeeld volgden, en het letterkundig publiek deelgenooc maakcen van het belangrijke, 't welk
onder hen berust. Hoeveel zoude er daardoor niet aan den
dag komen , waarvan men het beftaan niet eens vermoedt
of 't welk men federt lang verloren waant:

Pertoogen over Handel, Staat- en Letterkunde. Ifle en Ilde
Stukje. Jan. en Febr. 1831. Te ilmlierdam , bij de Gebr.
Diederichs. In gr. 8vo. Te zamen 142 bl. f 1 - 20.

H

et Tijdfchrift, waarvan wij , op bijzonder verzoek , de
twee eerfte nommers hier aankondigen, wordt, blijkens de
Inleiding van hetzelve, voornamelijk in het belang des Handels gefchreven. Staat- 'en Letterkunde komen er alleen
voor z66 ver in aanmerking, als zij met den Handel eenigermate in hetrekking flaan , of voor zoo ver de Redactie
ook over die beide onderwerpen iets op wil nemen; maar
het voorname oogpunt, waaruit alles befchouwd wordt ,
moet , volgens den aard van her Tijdfchrift, kandelkundig zijn.
No. 1 bevat de volgende rubrieken : Inleiding, bl. I. Nilverheid der van ouds vereenigde Nederlanden , bl. 5. Wenken
voor den Hollandfchen Handel, bl. 21. lets over Handel en
Oorlog , bl. 34. Boekbefchouwing: Gemeenzame Brieven over
de gebeurtenisfen van den dag , bl. 39. In No. 2 vinden wij:
Blik op fommige aangelegenheden , betreffende den ilmfierdatn[then Handel, bl. 65. Boekbefchouwing: Over de Belangen van Neérlands Handel , enz. door A. BLINK STEER,
bl. 1c6. Eindelijk: Gemeenzame Brieven , enz. tweede
Verflag, bl. 16.
De correctie is tot nog toe niet zoo naauwkeurig, als
men van een Tijdfchrift, dat zich toch ook gedeeltelijk mer
de Letterkunde bemoeit , wel verwachten mogt. Onder de
niet aangewezene drukfeilen behoort ook nog , bl. 3, het
L1
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overflaan der woorden aan te snoedigen of op te wekken. Wij
lezen aldaar: „ Dit in te zien , en tot de ondernemingszucht
en volharding, die vroeger zoo bij uitilek den Hollandfchen
Handelaar kenmerkten [vul bier in : op te wekken of aan te
moedigen], ziedaar de behoefte van bet tegenwoordige, zoo
hetzelve de grondflag eener betere toekomst zal worden."
Wat de bier behandelde onderwerpen betreft, zeker zijn
die alle gewigtig, en hetgeen er van gezegd words, getuigt
van gezond verfland en kennis van zaken. Bijzonder behartigenswaardig niet alleen, offchoon bij ultflek voor Amflerdam, maar ook grootendeels voor andere onzer koopiteden,
vonden wij den blik op fommige aangelegenheden betrefende
den Ansfierdamichen Handel, naar aanfeiding van een artikel ,
geplaatst In het illgemeen Handelsblad van 24 Nov. i830.
Wie zou niet inflemmen met het aangemerkte ten voordeele
van de zoogenaamde tucede hand, of den middelfland van
onzen hande4? Wie zou het zoogenaamde lippen, of ter
Jiuip koopen door Makelaars voor eigen rekening , inzonderheid
nadat de verderfelijke gevolgen daarvan bier zoo hoed uiteen
zijn gezet, niet helpen afkeuren ? Wie wenscht niet, dat
ooze kooplieden meer met den geest des tijds leeren voortgaan , en zich niet flaafs aan verouderde vormen blijven binden? En wie hoopt niet (om een' cerugfprong op het eerfle flukje te doen), dat zij de gegevene wenken, zoo veel
hunne omaandigheden toelaten, zullen opvolgen? Ook
bet Vertoog over de nijverheid der van ends vereenigde Nederlanden is belangrijk en leerzaarn. Men vindt het in het
eertk ftukje. In dat eigen flukje wont het lets over Handel
en Oorlog aan, dat beide zeer wel kunnen gepaard gaan.
In de Boekbefchonwing vonden wij de aanrnerking , dat
ELINK ST ERIC, zeif een Commies, er zoo zijn hoofdwerk
Diet van maken moest, oni eene foort van oppofitie tegen
's Lands Beam te maken , (en wel in het vak , waarbij bij
geplaatst is) niet geheel ongegrond; maar gelooven flier,
dat eene planmatige oppofitie het doel van dien Neer is: en
wij hopen, dat hij zich niet zal laten affchrikken, op eene
voegzame wijs, (gelijk althans cen opzigte der Regering
zijne gewoente is) zijne denkbeelden ter toetfing te geven.
De beoordeeling der Gerneenzame Brieven keuren wij goed ,
voor zoo ver het geflelde der Brieffchrijvers ten voordeele
onzer vereeniging met Beigie, en hunne onredelijke afkeu.
ring van de daden der Regering in "e algemeen , en van het
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gedrag van den Minister VAN MA ANEN in 't bijzonder ,
wordt tegengefproken , aan welken laatften de Brieffchrijvers
gevoelens toedichten , die nimmer de zijne zijn geweest.
Doch aan den anderen kant fchijnt ons de beoordeelaar te
ver te gaan. Een verantivoordelijk Ministerie zou te voren
verderfelijk zijn geweest, toen de Be/gen het vroegen, om
de Hol/andfche Ministers te verwijderen, en eenige Jakobijnen in de plants te ftellen. Thans is het alzoo niet. En
het beweerde op bl. 1 to is ergerlijk, ja vernietigend voor
alle grondwettige vrijheid: want zoodra de Majesteit van
den Monarch de hoogfle beJlisfende fubjectiviteit is, zouden
zeifs de Regtbanken onbevoegd zijn , om aan een befluit ,
hetwelk hun incongitutioneel fcheen, kracht van wet toe te
kennen, vermits de hooglie fubjectiviteit beflist had, en de
overtreder van het befluit alsdan zeker zou moeten worden
gefiraft. Dit zou henenleiden tot de ftelling, dat alwat
eenen Koning conilitutioneel fchijnt, zulks ook werkelijk is,
en de onafhankelijkheid en zelfflandigheid der Regtsmagt zou
z66 doende verloren gaan. Wij verrrouwen, dat en Z. M.
de Koning , en de Minister van Justitie , op dat punt liberaler denken dan de beoordeelaar der Gemeenzame Brieven.

lets over het Staats-Burger-Regt , in de Nederlanden. Te
's Gravenhage bij A. P. van Langenhuyfen. Mei 1831.
In gr. 8vo. 25 Bl. f:.30.

J

onkheer a. VAN BREUGEL, Lid der Ridderfchap van
Vriesland, zet, in het aangekondigde vlugfchrift, hetwelk,
tot opheldering, met eene uitmuntende Synoptifche Tabel, bevattende het Verkiezingsflelfel in de Nederlanden, verfierd
is, dat Verkiezingsftelfel met juistheid uiteen, ten betooge ,
dat de thans beftaande zijdelingfche verkiezingen de voorkeur verdienen boven de regtftreekfche, gelijk die tegenwoordig in Frankrijk gefchieden: en dat niet zoo zeer in het
belang hetzij van den Troon, hetzij van den Adel , als wel
van het geheele Volk. Hij ftaaft zijn gevoelen daarmede ,
dat bij ons alle Nederlanders van 30 jaar en daarboven verkozen ltunnen worden tOt Leden van de Tweede Kamer der
Staten.Generaal, terwijl in Frankrijk daarentegen, ook thans,
alleen zij , die ten minfte Soo franken in de directe belas.
tingen betalen, Vertegenwoordigcrs kunnen worden; — dat
L I 2.
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bij ons de Berlle Kamer door den Koning nit alle itanden
benoemd wordt; terwijI in Frankrijk alleen Edelen zitting
verkrijgen in de Kamer der Pairs; — dat bij ons, waar de
belastingen hooger zijn , echter eon geringe aanflag in de
directe belastingen genoeg is, om ftemgeregtigde te wezen,
en alzoo zijdelings mede te werken tot bet helpen daarftellen
der volksvertegenwoordiging ; terwijI men in Frankrijk wel
onmiddellijk verkiest, maar dan ook, zelfs nu nog, 200
franken in de directe belastingen moot betalen.
Wijders zoekt 'de Schrijver aan te toonen, dat , in vergelijking met andere landen , de Adelfland bij ons niet te veel
bevoorregt is, hetwelk men hem gaarne zal willen toeftemmen ; en hij beweert de nuttigheid der tegenwoordige bepaling, dat de ftedelijke Regeringen beftaan uit voor bun leven benoemde Leden, hetwelk meerder tegenfpraak vinden
zal. Over het geheel komt het ons voor , dat de Schrijver
a pes ten voordeele van ons Verkiezingsflelfel gezegd heeft,
wat kan worden bijgebragt: en toch zoude 't ons eigenaardiger voorkomen, dat of de Eerfte Kamer wierde afgefchaft,
gelijk dezelve veldt de vereeniging met Belgie ook niet boflond , of de Leden der Tweede Kamer dadelijk door de
ftemgeregtigden verkozen wierden, als wanneer men minder
benoemingen van aanverwanten en goede vrienden van de
Leden der Provinciale Staten, met nitfluiting van andere bekwame mannen, zien zou. Want de verkiesbaarheid van alle
Nederlanders van bevoegden ouderdom is !outer herfenfchimmig: wierd er ooit gebruik van gemaakt, dan zou eene niet
conftitutiondle, maar kwaadaardig gezinde oppofitie , gelijk
bevorens de Belgifche , wel eens opzettelijk lieden uit de
heffe des yolks tot Vertegenwoordigers kunnen benoemen.
Die algemeene verkiesbaarheid wenschten wij dan wel veran.
derd te hebben in eene verkiesbaarheid van alle fientgeregtigden onmiddellijk door de flemgeregtigden zonder onderfcheid;
of wel, indien de Eerfte Kamer ware afgefchaft, dan (tot
beperking der Democratie) door de Provinciale Staten: terwijl, ingeval van zijdelingfche verkiezingen , de Leden der
ftedelijke Befturen geen levenslange zitting moesten hebben.
ook behoort de Koning het regt to verkrijgen tot ontbinding
der Tweede Kamer, ten einde door geene fystentattfche oppofitie verhInderd te worden in het nemen van maatregelen ,
die aan de meerderheid der gegoede ingezetenen zouden be.
hagen , welker wensch den Koning door de nieuwe verkie.
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zingen blijkbaar worth. Doch alsdan moet ook de Ministe.
nee verantwoordelijkheid, waarbij de medeOnderteekenende
Minister de penale verantwoording , voor zoo ver er termen
toe mogten zijn, vrijwillig op zich neemt, beter dan thans
worden geregeld.
Jammer is het, dat deze belangrijke brochure door zoo
veel fpei. en taalfouten ontfierd worth.

Carmina feptem ediclic Isnacus PEERLKAMP, Philof.
Theor, Magister et Litt. Hum. Doctor , et Cymn. Lochem.
Rector. Zutphaniae apud LP. .1. Thietne. 183o. 8vo. maj.
70 pag. f -80.

D

e Latijnfche PoEzij telt in ons vaderland niet meer zoo
vele beoefenaren , als in vroegere eeuwen , toen daarentegen
onze eigene Lecterkunde met mindere vlijt en kieschheid behandeld werd. Wij hebben echter nog eenen ROEUPT,
SPE/JERT VAN DER EYE, COLLOT D 'ESCURY, PEERLKAD/LP. EPKEMA en anderen, waarbij men welligt den to
Parijs wonenden Leidenaar MARRON mag voegen. Prof.
S IEGENBEEK en andere letterkundigen tokkelen insgelijks
nu en dan de Romeinfche Tier. Ook de jongere PEERLKAMP, Rector van bet Gymnafium te Lochem, aangemoe-

digd tot de uicgaaf van dezen bundel door het oordeel der
Faculteit van Befpiegelende Wijsbegeerte en Fraaije Letteren
te Groningen , gelijk dat te vinden is in de Jaarboeken dies
Akademie van 1823-1824 , en waarbij de jongelieden cot beoefening der Latijnfche dichtkunst worden aangefpooid,
voelde zich genoopt , de voortbrengfelen zijner Muze aan
het publiek te doen kenbaar worden.
Wij vinden hier vooreerst de Nodoreonters, een' Heldenzang, hi, 7-40. De held van het fluk, NOD OR EON, is
een verdicht perfoon. Hij words voorgefteld als een bewoner der landftreek , waar Sparta weleer geflaan had, en tegervoordig zich Mifitra verheft. De Turken waren op
zijnen geboorcegrond doorgedrongen. Al zijne betrekkingen,
waaronder ook zijne vrouw,, die, nadat zijne kinderen door
de Barbaren vermoord waren, met hem wilde ontvlugten,
waren door Nodoreon verloren , weike met vijftien andere
Grieken zich in eel, gereed liggend vaartuig bergde. Toen
zij op het punt waren, om op eerie reede to ankeren,
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onatond er een hevige florin. Het vaartuig Iced emdelijk
fchipbreuk op eene onbekende kust. De vijftien andere
fchepelingen verkozen Nodoreon tot opperhoofd. Doze liet
het land rondom opnemen , en men maakte zich eene legerplaats. Bens waren er zeven mannen op de jags afgedwaald
in een bosch , en zagen daar een aantal gewapenden op
hen aankomen. Zij zochten weg to vlugten ; maar Selinthus
alleen ontkwam den gewapenden vreemden. Weldra echter deed
hij een' zwaren val op de vlugt , brak de beenen , en werd,
daar hij reeds tot op zekereu affland genaderd was geweest ,
door zijne andere makkers op de fchouders de legerplaats
ingedragen , waar hij flierf aan de gevolgen. Wac nu de
zes overjge verdwaalden becreft, daarvan werd de oudfle en
traagfte, Jarbas , bet eerfle , en daarna de anderen , gegrepen. Jarbas werd voor den zetel van Koning Glaurus gevoerd , die zelf een gevlugte Epiroot was, en door de
vreemdelingen tot Koning was verkoren. Glaurus vernam
deszelfs lotgevallen , en beloofde veilig verblijf aan de Spartanen. Weldra liet hij door een deel van zijn yolk en de
zes Spartaanfche vlugtelingen de legerplaats opfporen , en
nadat Selinthus plegtig begraven was , trekt Nodoreon met
zijne veertien makkers naar den Koningszetel van Glaurus.
De vlugtelingen krijgen het burgerregt , en Nodoreon, die
zijne rampen aan Glaurus verhaald had, wordt mederegent
van het Rijk van Glaurus.
Dit geheele verhaal is in den echcen Epifchen toon. Men
valt aanftonds midden in de gebeurtenis namelijk , daar
Nodoreon met zijne medefchipbreukelingen op het onbekende
eiland eerst aan wal flap:. Al bet vroegere verneemt men
nit de gefprekken , inzonderheid dat van Nodoreon met Glaurus. De bezongene daad is de viugt van Nodoreon , om een
nieuw vaderland to zoeken ; de ce ontwarren knoop is de
fchipbreuk met derzelver rampzalige gevolgen ; de ontknoo ping is natuurlijk en gelukkig.
Nu volgen er drie droomgezigten (fomnia) des Dichters ,
alle in Heroifche maat , even als de Nodoreoutels. Deze fonnia ftaan in onderlinge betrekking en vormen den geheel van
faryrifchen inhoud , grootendeels tegen BILDERDIJIC en zijne
aanhangers gerigt. De Heke/dichter heeft zich , in den
eschitifchen zin des woords, zeer wel van zijne gekozene
task geltweten , en, om de geestige wijze van voorftelling ,
zouden wij game eene fchets dezer drie flukjes geven ;
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maar, fchoon Itecenfent over bet algemeen andere gevoelens dan de Heer 13ILDER D IJ K is toegedaan, begrijpt hij ,
dat er reeds genoeg v6Or en tegen is aangevoerd, en hij
zou onzen grijzen Hoofddichter, die reeds zoo diep ongelukkig is , ongaarne nog meerder grieven; veeleer wenfchen
wij , dat ieder medelijden hebbe, zoo wel met 's mans
zwartgailigheid, als met zijne rampen. Aldus handelt de
zachtmoedige en edeldenkende SIEGENBEEK , die , zoo
iemand , zich door BILDERDIJK mag beleedigd achten. Ook
is dit de beste wijze , om den alles zwart inzienden
DERD AJK tot gunftiger oordeel over zijne medemenfcheu te
bewegen. Hij is , naar wij vernemen, niet otigevoelig voor
blijken van achting en grootmoedigheid; aithans wij hopen
en denken van hem het beste. Zijne bitterheid tegen fommigen , waardoor hij zich zoo vele vijanden gemaakt heeft, is
welligt grootendeels een gevolg van ligchamelijke ongefteldheid. Spot en verguizing zijn aithans het middel niet, om
gunftig op hem of zijne volgelingen te werken. Wij gaan
dan liever over tot de Elegien; de eerfte aan een' vriend,
die den dood zijns breeders, Welke ook een vriend des fchrijvers geweest was, betreurde ; de tweede, aan denzelfden
over denzelfden, daar hij , op den wederkomenden jaardag
zijns breeders, dezen nog in leven wenschte. Beide treurilederen zijn blijkbaar uit het hart geweld, en ademen den
waren geest der Elegie. Met een' Alcorfchen Lierzang, tot
vereeuwiging der dapperheid en flandvastigheid van Capfalis,
gedurende het beleg van Misfolonghi, wordt deze fraaije bundel
befloten. Het was Capfalis namelijk , die der firijdbare manfchap den raad gaf om door te flaan, na alvorens de ftad
geheel te hebben ondermijnd; terwiji Capfalis met het weerloos gedeelte der bevolking zou achterblijven, en het kruid
in de mijuen aan brand fteken, wanneer de Turken in de
(lad waren; welk heldhaftig voornemen de groote man volvoerde, zoodra het de tijd was. Ook deze lierzang is wel
getlaagd, en inderdaad Horatiaansch. Capfalis zegt onder
anderen:
Urbis cavities fidphure , pulvere
Opplete vos disccdite, cedite !
Hie dam parabo non putatum
Exitium face fulminanti ,
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Exite I nunquarn con/ilium meum
Mente amovebunt nec lacrymae piae ,
Nec vota , nec Divtim voluntas ,
Nec Tovis arbitrium tonantis.
Penfare vultis vos beneficia?
Estote nunquam non memores mei ,
Post fata fic vivam fuperfies ,
Dictus amor populique cura.
Jammer is bet, dat er, behalve de achter het werkie aangeduide,
nog zoo vele drukfeilen zijn overgebleven , b. v. to vs. 2 nemorafaque voor nemorofaque, bl. 23 vs. za requivimus voor requievimus, bl. 45 vs. 5 pone voor poenae bl. 47 vs.
dulcidine voor dukedine , bl. 48 vs. a v. o. meferebere voor
miferebere ; voorts de ij telkens voor y, en andere onnaauwkeurigheden meer. Wij wenfchen fpoedig een' tweeden druk ,
en dan kan dat alles ligtelijk verbeterd worden. De Heer
Rector PEERLK AMP ga moedig voort op den gelukkig ingellagenen weg !

Vaderlandfche Gedichten. Door L. VAN DEN BR OE K. Te
Rotterdam , bij L. Vermeer. 1831. In gr. 8vo. IV en
44 -84 f I -:
J. C. J. VAN SPEYK. Lierzang. Door L. VAN DEN BROKE.

Te Rotterdam, bij A. F. H. Smit. 1831. In gr. 8vo
7
f 20.
Hulde aan de nagedachtenis van J. C. J. VA N SPEY K. Door
Mr. j. BERN/AN, rrederegter te Zierikzee. Te Zierikzee,
bij J. van de Velde Olivier, 1831. In gr. 8vo. VI en 27
Bl. f so.
Zangen voor onze dagen. Door A. P. VAN GRONINGEN,
Predikant te 's Gravendeel. Te Dordrecht, bij J. de Vos
en Comp. 1831. In gr. 8vo. 11 en 27 Bl. f : 50.
Zeereis met het Schip Hollandia , Kapitein Willemszoon. In het Jaar der Non.interventie. Dichtfluk. Door
R. H. VAN SOMEREN. Te Amflerdam , bij G. van Dijk.
1831. In gr. 8vo. 8 Bl. f : - 20.
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VAN DEN BROEK zijn
een bundel van wezenlijke en blijvende waarde. De titel
van Stedehouders Gods, b1.2 aan de Vorften toegekend, bevalt
ons wel niet; maar in dichtflukken moet men minder hechten op de perfoonlijke denkwijs van den vervaardiger. De
Heer VAN DEN BROEK is het flelfel van Mr. BILDERDIJK
toegedaan. Zulks blijkt uit vele plaatfen; doch dit vermin.
dert niet alleen geenszins de kunstwaardij, maar ook is bet
bier van geene verkeerde flrekking in de toepasfing. Gehechtheid aan de zaak des Vaderlands ftraalt overal door.
VAN DEN BROEK maakt, zoo in dezen bundel, als in zijnen Lierzang VAN SPEYK, bier aangekondigd onder No. 2,
wat veel gebruik van het beeld van Hollands Leeuw. Dit
is wel moeijelijk te vermijden, maar het is echter eentoonig,
en het mist Rile nieuwheid, er zich veel van te bedienen.
Het Matrozenlied No. i is niet zoo los als dat No. 2 in
den bundel: dat tweede Matrozenlied is uitmuntend, en
het referein gelukkig en fmaakvol gevarieerd. In het flag,
gelled words eene allegorifche uitlegging onzer driekleur gegeven (de historifche is namelijk vrij wat anders). Die Rilegorifche uitlegging is voor het rood en wit gemakkelijk bij.
gebragt; maar zonderling is bet, het blaauw voor de kleur
der hoop te nemen. Daarvoor houdt men het groen, de kleur
der lente. Wil men echter aan het blaauw die eere geven ,
dan moet men het idee van het blaauw als kleur des hemels
beter doen nitkomen, en b. v. in plaats dat er nu ftaat:
Dan bij 't flriiden ook te hopen, Is de wijze les van 't
blaauw, zou men beter fchrijven: Op den HEMEL dan te hopen, Is de w#ze les van 't blaauw. Overigens is zeer veei,
zoo in den bundel als in den Lierzang VAN SPEYK, vet.
heven, grootsch en flout, of ook, waar het pas geeft, verteederend en roerend. Behalve een Voorwoord (waarom niet
liever , in goed Hollandsch , Voorberigt?) in proza , vinden
wij in den bundel eene dichtmacige Opdragt aan v AN D E R
HOOP JR., en voorts de gedichten: dan oud Nederland,
Matrozenlied I en Matrozenlied 11, dan de Hollandfche
Vrouwen , Opfland (eene verrasfende omwending des woords
in den zin van opfland der Hollanders voor de zaak van Vaderland, Koning en Regt) , Vlaggelied, De Geest des Kwaads
(namelijk de omwentelingszucht), De Hollandfche
ger , Vaderlijk dficheid, De Koning , Onze Sterkte , en Vrijheld. Ben fraai vignet in fteendruk verfiert dit werkje.
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De Lietzang v A t4 SPEYK ilL'Clt de verdienfte van (lout
en verheven te zijn zonder gezwollenheid. VAN DEN
BROEK is waarlijk op den goeden weg.
Van het dichtfluk van Mr. B ERMAN: Hulde aan de nagedachtenis van j. c. j. VAN SPEY K, kunnen wij dat niet
zoo ruimfchoots zeggen. Reeds de voorzang heeft een' brommenden aanhef: Barst los te Zang wee'rhouden fnaren1 Barst
los enz. Start uit enz. Start nit enz. Ook mag een Dichter
de Gefchiedenis wel wat opfieren, maar niet bederven , door
hetgeen waarlijk groot is te verkleinen. Die uitval op de
Romeinfche vier alleen, maar ook op de Griekfche helden ,
in hunnen vrijheidsoorlog tegen Perzid, (of wat meent de
Dichter anders ?) op bl. tt, ware beter weggelaten. Bloed
kan poEtice wel cot robijnen flollen , maar Diet tot paarlen ,
of het zou wit bloed , dat is flakkenbloed , moeten zijr... en
echter laat BERMAN, bl. 3, het bloed van VAN SPEYK tot
paarlen fiollen op de Tait of citer der Engelen. Wild en
brommend is ook het eigenlijk gedicht. Bloedgulzig is een
raar woord ; maar nog raarder ding is een zwaard , dat bliksmend (voor blikfemend) aan de heap trilt om moordend uit
te Jlingren. Wat is (bl. 7) een kreet, die 't hart, gelijk een
worm, doorboort, En als een dander rolt Tangs Nat-lands °everboard? Hoe kan een kreet tevens gelijk zijn aan een' kna.
genden worm en aan een' plotfeling treffenden donderflag ?
':Naar VANN SPEYK niet in de maat kon, ilaat er kortweg
dit is zeer onbevallig. Prozalsch is de uitweiding
over de lemur van VAN SPEYK„ Wij hegrijpen het oog.
merit des Dichters wel; maar de gang van het verhaal worth
er onaangenaam door afgebroken , en niet, gelijk in de Overwintering op Nova-zembla , verlevendigd en aaugevuld. Wan.
neer men meester; in de kunst navolgt , gefchiede dat met
oordeel. Ook verwondert het ons , dat bekendheid met de
clasfieke letterkunde, die men in een' Regtsgeleerde onderftellen mag , den fmaak van den Ileer B ERMA N niet meer
gelouterd heeft: want aan aanleg, gevoel noch verbeeldingskracht ontbreekt het hem , om een goed Dichter te worden.
Daarom moet hij siren; worden gerecenfeerd , ten einde de
kiem van zoo veel goeds onder het Zwanenbnrgsch onkruid
niet verftikke. De volgende regels geven wij den Dichter
zelven nog ter toetfing:
Bl. 16. Zjill Niel K ooKY IN HAAR K Luis van overkropte
Oat Noo do tag des rooms i\oe aarz,elt op to dagen.
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De BOEZEM van VAN SPEYK klopt rustig in z#n
(Oat zijn zijne kleederen , of in welke wanden
is 's mans boezem befloten?)
— Herneem , almagtig God , herneem der ffeeren teugels!
Al ftormt het, zoo ]tan men toch daarom niet zeggen, dat
de tengels der fpheren , dat is van den iterrenhemel , aan
den Almagtigen ontflippen ..... Maar wij moeten ons bekorten. VAN s p Evx heeft zeker aan de muicers niet verteld ,
dat hij even als CLAES SENS zou doen gelijk wij lezen op
hi. Liever hadden wij bier alles in Alexandrijnen gehad,
dan die maatverandering en nabootfing van den toon der Romance , bl. 22. De flotzang heeft veel goeds, maar het
einde te veel van een' ftraatdeun :
IS

MINDEN.

Zu!k een vastgeworteide eik
Was voor Neerland JAN VAN SPEYK.
De WeleerW. VAN GRONINGEN onderfcheidt zich gunitig door zijne Zangen mar onze &igen , bier vermeld No. 4.
Op bI. 5 is in 6dn' regel een voet te veel in de maat. Er
that: Ten groeve zonk hij , met des Heeren vloek beladen.
Dit is een Alexandrijn ; maar er werd flechts een vijfvoetige
regel vereischt: men leze dos :
Hij zonk in 't graf, met 's Heeren vloek beladen.

Het eerfte gedicht uit dit bundeltje beet De derde October
183o, herinnert aan Leydens ontzet , en werpt een' blik op
den tegenwoordigen toettand van het Vaderland en geheel
Europa. Het tweede ftukje beet NICOLAAS, Keizer van
Rusland , fchildert het karakter van dien Vorst , verheft zijne
daden , en noodigt den Heer v AN DER H O OP, aan wien
het vers is toegezongen , wijders uit , om dien Monarch
zijne dichterlijke hulde te brengen. Her derde en laattle
Ilukje bezingt den heldendood van j. c. VAN SPEYK.
Over het algemeen heal ons dic bundeije wel bevallen.
En zoo zijn wij genaderd tot het luimige dichtftuk van
den Heer VAN SOMEREN. Het behelst eene zamenfpraak
van den fchipper met zijne pasfagiers , waarin hij hen , bij
den ontflanen florin, aanmaant tot geduld en vertrouwen;
hen verzekert van zijn werkzaam toezigt over de fcheepsofficieren en matrozen, en helooft zonder nog, den mast te moeten kappen , het wel te
houden , en niet op de Vlaam-
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fche banken te zullen verzeilen , of aan Vlaamfche kusten
te firanden. De ftaatkundige toafpeling zal ieder ligtelijk
gevoelen. Het denkbeeld is allergelukkigst, en de allegorie
gemakkelijk en getrouw volgehouden. Het vers is in haast
vervaardigd : want bI. 7 moet klampen op firanden rijmen
hetwelk zeker het gevolg eener onoplettendheid is. Wij
geven aan dit geestige ftukje gaarne welverdienden lof. Het is
allezins doeltreffend , en de uitkomst heeft er aanvankelijk
reeds haar zegel op gedrukt. De doorluchtige Schipper houdt
woord !

lets voor Rebekka. Een Gefchenk en Leesboek veer Meisjes.
Te Nijmegen , bij J. F. Thieme. 183o. In 121210. 96 Bl.
f - so.
ij het vervaardigen van dit kleine werkje ftelde de SchrijfB
fler zich ten doel aan haar negenjarig dochtertje lets ter
lezing te geven , dat voor haar zoo wel aangenaam als nuttig zijn konde. Ondervonden hebbende, dat zij daarin wel
geflaagd was, waagt zij het thans , hetzelve aan hare vrou.
welijke landgenooten aan te bieden , als eene bijdrage , om,
op eene zachte, niet vervelende wijze , aan de zedelijke
verbetering barer kinderen te werken. Het voorbeeld van een
voortreffelijk meisje worth hier vcorgefield in tien hoofdflukjes. Het boekje is zeer gefchikt , om het voorgeftelde doel
te bereiken ; de fliji is eenvoudig en bevallig, de inhoud berekend naar de vatbaarheid van meisjes in den genoemden
leeftijd. De inkleeding der behandelde zaken maakt de lezing onderhoudend. Jeugdige lezeresfen vinden hier aangenaam en nuttig onderhoud , en wij gelooven zelfs , dat regtgeaarde moeders en opvoetifiers hier nog menigen nuttigen
wenk zullen ontvangen , hoe men aan de jeugd , het best ,
goede zedelijke en godsdienftige beginfelen kan inprenten.
De Schrijffter verdient aanmoediging , om op het eenmaal
ingeflagen fpoor voort te gaan , en zij vinde dezelve in eene
gunflige ontvangst van dezen hares arbeid.

BOEKBESCHOUWING.
Inftitutio Oratoris Sacri. Edidit W E S S E L ALBEI1^
TUS VAN HEN GEL. Lugduni BataV0111111 apud
S. et J. Luchtmans , Academia: Typographos. 1829.
8vo. pagg. XX , 321. f 3 - zo.
Wij gevoelen , dat wij zoo wel bij den Schrijver als
bij bet Publiek verfchooning behoeven wegens de zoo
lang vertraagde aankondiging van dit belangrijk werk.
Veelvuldige bezigheden hadden het ons eerst ter zijde
doen leggen. En toen wij eindelijk , na eene bedachtzame lezing en overweging van het geheele bock, door
den Schrijver te regt van elken Recenfent zijns werks
verlangd (zie Voorr. bladz. VIII) ; toen wij daarna ,
eindelijk , er ons toe wilden zetten , om een beoordeelend verflag van den inhoud te geven , ziet ! daar brak
het Belgisch oproer uit , en begon die reeks van afwis
felende gebeurtenisfen , die het gemoed in geftadige onrust en fpanning hidden. Ach ! wie had toen lust , om
over eene Inflitutio Oratoris Sacri te fchrijven , terwij1 het grootfle deel onzer aanftaande Oratores Sacri
zich in den wapenhandel oefende , of reeds ter verdediging van den Oud-Nederlandfchen grond naar de grenzen was uitgetogen ? \Vie had geduld , om een verflag
te lezen van een boek , waarin geen woord van Proto.
collen , van Belgen of van Polen (land ? Zoo verfchoven
wij dezen, en menigen anderen , niet volftrekt noodzakelijken, arbeid van maand tot maand. Doch ,
men zich aan alles gewent , zoo leert men zich allengs
ook in dezen pijnlijken en onzekeren toefland fchikken.
Steller dezes althans is van lieverlede tot den gewonen
gang zijner ftudien wedergekeerd , en wil nu ook niet
hanger wachten met de volvoering eerier taak , die hij
vriiwillig heeft op zich genomen, en om wier afdoening
M 1:1
BOEKBESCH 1 g 3I. NO. 12.
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de Redacteur der Vaderlandfche Letteroefeningen reeds
cen- en andermaal bij hem heeft aangeklopt.
Er is intusfchen bij de late mededeeling van dit verflag , zoo wij meenen niets verloren. Het is toch met
het werk van den geleerden VAN HENGEL niet gelegen als met een vlugfchrift over de i8 preliminaire
artikelen, of met een' wapenzang, wier aankondiging
in het eerstvolgend No. onzer Maandwerken reeds mosterd na den maaltijd is , omdat inmiddels het Hollandsch
zwaard dat fpinneweb eener looze ftaatkunde reeds heeft
doorgehakt , en eene zoogenaamde groote Mogendheid ,
die tot handhaving van het beginfel der non-interverdentie met een leper van 50,000 man intervenieert , dat
zwaard wear in de fcheede heeft doen terugkeeren.
Verre van daar ! De doorwrochte arbeid van den beroemden Hoogleeraar is van duurzamer waarde , en zal
(wij durven het gerustelijk voorfpellen) , wat vorderingen of omkeeringen ook in de Homiletiek mogten plaats
hebben , onder de fchriften over dat vak altijd eene
belangrijke en eervolle plaats blijven beflaan. Als wij
ons daarbij voorftellen , wat grooten invloed dit werk
van eenen Man , die aan de Leidfche Hoogefchool dit
yak doceert en zelf als Kanfelredenaar vermaard is , op
de predikwijze in ons Vaderland kan en gewisfelijk zal
uitoefenen , dan fchijnt het ons zelfs goed en nuttig ,
dat men, niet alleen dadelijk bij de uitgave , maar ook
naderhand , als het boek reeds in veler handen is, daarop de aandacht vestigt, de voortreffelijkheden aanwijst,
en de gebreken met befcheidenheid vermeldt.
Wij treden dan, zonder verdere omwegen , ter take.
In eene welgefchrevene Voorrede ontvouwt de Heer
VAN HENGEL de aanleiding tot dit gefchrift , alsmede
de wijze van bewerking , den hoofdinhoud en de ftrekking van hetzelve. Het is zoo wel tot een leesboek
voor aanflaande of ook reeds aanvankelijk gevormde
Kanfelredenaars befiemd , als tot handleiding bij de Akademifche lesfen. „ Librum tam lectioni destinavi do111eStiC2 quam ufui fcholastico. Sed nonnulla tamen

INSTITUTIO ORATORIS SACRI.

519

„ continet, gum vix alit penitus intelligere poterunt ,
„ quam Oratores Sacri , aliquot annos dicendi munere
„ jam functi. Ceteri igitur,, quxfo , judicium differant ,
„ usque dum doctiores evaferint experientia , aut ipfe
„ hanc inftitutionem its in fchola explicavero !" — Voor
het grootfte gedeelte nogtans beftaat deze Prafatie in
eene verdediging van het gebruik der Latijnfche taal bij
het Akademisch onderwijs , en eene ontwikkeling der
redenen , die den Hoogleeraar bewogen hebben , om ook
dit werk in deze taal te fchrijven. Zoo zeer wij het
eerfte , over het geheel , van ganfcher harte beHmen ,
zoo weinig kunnen wij ons , wij bekennen het vrijmoedig , met het laatfte vereenigen. Niemand kan inniger
overtuigd zijn , dan wij , van de noodzakelijkheid , om
de Latijnfche taal bij het hooger onderwijs te behouden.
De affchaffing van dit gebruik zou de doodfleek voor
alle folide ftudie zijn , en de laatfle hand leggen aan de
bevordering der oppervlakkige journaalgeleerdheid onzer
dagen. Maar men behoort zich ook hier voor overdrijving te wachten , waardoor men de beste zaak bederft.
Wij hebben altijd gemeend , en meenen nog, dat even
zoo vele redenen , als voor het gebruik van het Latijn
bij het onderwijs in de gewijde uitlegkunde b. v. kunnen
worden aangevoerd , voor dat der moedertaal bij de lesfen over de welfprekendheid van den kanfel pleiten.
Zal toch de laatfte met vrucht onderwezen worden , dan
moet alles met voorbeelden worden opgehelderd , met
proeven geftaafd , niet flechts van de Ouden , maar oak
van de nieuwere redenaars ontleend ; dan moet het niet
door dicteren of drooge voorlezing , maar door eene
vrije voordragt gefchieden , die de aandacht boeit , den
geest bekoort en treft , waarbij , met 66n woord , les en
voorbeeld vereenigd zijn. Maar dit met dezelfde vlugheid en vaardigheid , met gelijk vuur en leven in het
Latijn, als in zijne eigene moedertaal, te doen , is flechts
aan weinigen gegeven ; behalve dat dan nog die taal de
voorkeur zou verdienen , waarin de aanftaande Kanfelredenaar eenmaal tot het yolk zal fpreken. Doch wij
M m2
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kunnen dit een en ander , en wat wij nicer tot flaying
van ons gevoelen kondcn bijbrengen , bier niet breeder
ontwikkelen. Met genoegen zagen wij in het Rapport

der Commisfie, bijeengeroepen door Koninkl0 befiuit
van 13 flpril 182.3 , No. too, ter raadpleging over
fommige punten betrefende het Hooger OnderwijS , ('s Gravenhage , ter algemeene Landsdrukkerij , 1830. fol.
bladz. 98 , 99) dat zelfs de groot(1e voorftanders van
het gebruik van het Latijn, in die Commisfie, bijna
zonder uitzondering geoordeeld hebben, dat de Homiletiek en Pastorale wetenfchap onder die vakken behoorden , welke in de landstaal behooren onderwezen te worden. Wij moeten ronduit verklaren , dat noch de Prafatie van den Heer VAN HENGEL, noch zijn bock
zelf ons van dit gevoelen heeft teruggebragt , en van
de noodzakelijkheid of nuttigheid , om de Homiletiek in
het Latijn te doceren , heeft kunnen overtuigen. Het
zou ons te ver afleiden , bijaldien wij de argumenten ,
door Z.H.Eerw. daarvoor bijgebragt, voor 6n
wilden wegen. Dit weinige flechts. De Hoogleeraar
voert onder andere redenen , welke hem bewogen. hebben , om , bij het fchrijven van zijn bock , zich Hever
van de Latijnfche taal dan van onze moederfpraak te
bedienen , ook deze aan : dat bij geene aafileiding wilde

geven, dat lieden van den grooten hoop, leerlooljers ,
fchoenmakers , zoutevischverkoopers , (add. bakkers en
kleermakers , kaas- en theekoopers enz. enz.) uit zipsen
arbeid voedfel trokken voor de arrogantie, waarmee
velen hunner buitendien reeds gewoon zO'n de gewijde
redenaars voor hunne regtbank te roepen. (Prcef. p.
IX , X. „ Ira et committere nolebam , ut vulgus igno„ bile, cerdones , futores , falfamentarii , ex meo qua„ licunque labore tanquam aliment= caperet arrogantim,
, qua eorum haud pauci Oratores Sacros fuum fcilicet
„ ad judicium jam vocare folent.”) Het kan zijn , dat
Rec. zich vergist ; maar hij zou voor zulk een uitwerkfel van eene Homiletiek in het Nederduitsch niet vreezen. Veeleer fchijnt het hem toe , dat zij hij velen tot
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een heilzaam geneesmiddel zou kunnen dienen voor deze
lastige en ergerlijke kwaal. Het is de onkunde, die opgeblazen maakt. En badden die onbevoegde Regters
llechts eenig begrip van hetgeen er tot het itellen eener
goede preek behoort , zij zouden voor het minst billijker
en befcheidener zijn in hunne oordeelvellingen. Doch —
bac hactenus. Het wordt tijd , dat wij tot de befchouwing van het boek zelve overgaan.
De inleiding (p. 1-14) handelt over de verfchillende
benamingen , aan de Predikkunde gegeven (Rhetorica
Sacra, Homiletica , ars concionandi vel prtedicandi ,
waarbij de Schrijver tevens reden geeft van den titel
zijns werks: InJlitutio Oratoris Sacri); verdedigt voorts
de welfprekendheid in het algemeen , en de gewijde welfprekendheid in bet bijzonder, tegen de befchuldigingen
van fommigen , zoo in vroegeren als lateren tijd; doet
verder de belangrijkheid en nuttigheid van de Rhetorica,
inzonderheid van de Rhetorica Sacra, gevoelen , en eindigt met eene vlugtige fchets van de Gefchiedenis der
Predikkunde (welke men niet moet verwarren met de
Gelehiedenis der Kanfelwelfprekendheid). Dit alles is
hier zeer beknopt ,• maar met.juistheid en naauwkeurigheid , bchandeld. Voor een compendium of handboek
bij de Akademifche lesfen firekt die bijzondere beknoptheid , wanneer zij, gelijk bier , met duidelijklieid gepaard
gaat , tot meerdere aanbeveling. Maar bij de lectio domestict zou men , ten aanzien van vele punten , uitvoeriger
behandeling wenfchen. Doch misfchien is het een met
het ander moeijelijk te vereenigen. Rec. aitlians kan niet
ontveinzen , dat de geheele vorm en inrigting van dit
werk hem toefchijnt, hetzelve tot het laatfte gebruik minder gefchikt te maken.
De Hoogleeraar verdeelt vervolgens zijn boek, naar
eene zeer geleidelijke orde , in drie Hoofddeelen. In
het eerfle wordt de taak van den gewijden Redenaar
ontvouwd ; in het tweede aangetoond , hoe hij zich van
deze taak moet kwijten ; terwijl in bet derde over dc
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noodzakelijke voorbereiding van den Prediker tot het wel
verrigten van zijn werk gehandeld wordt.
In het eerfie Hoofddeel (p. 15-70) geeft de Hoogleeraar dadelijk eene befchrijving van de taak des Kanfelredenaars , als hierin beftaande: ut de rebus Sacris ,
et quidem Christianis oratione foluta , perpetua et papulari pro condone dicat ad auditoribus perfuadendun; , ut homines Pint vere Christiani; waarop dan,
naar de gegevene definitie, eerst gehandeld wordt over
den pligt des Predikers , om in ongebonden ftij1 eene
aaneengefcbakelde populaire voordragt te houden; ten
tweede over de gewijde en wel Christelijke onderwerpen,
door den Kerkelijken Redenaar te behandelen, en eindelijk
over het doel , hetwelk hij zich daarbij moet voorftelJen, namelijk : zijne toehoorders te bewegen, om ware
Christenen te zijn. De Hoogleeraar vergunne ons , hier
twee bedenkingen in het midden te brengen. De eerfte
betreft de, boven aangehaalde , befchrijving van de taak
des Kanfelredenaars. Wij misfen daarin ongaarne de vermelding van den tekst, die aan elke Leerrede ten grondflag moet liggen , en de eigenlijk gezegde Preek van alle
andere godsdienilige Redevoeringen of Verhandelingen
over gewijde en Christelijke onderwerpen onderfcheidt.
In de zaak is de Hoogleeraar het volkomen met ons
eens , gelijk zoo wel uit het tweede Hoofddeel dezer
InJlitutio, als uit de belangrijke Voorrede voor den
eerilen bundel zijner uitgegevene Leerredenen , blijkt.
Wij wilden flecks aanmerken , dat , naar ons inzien , in
eene naauwkeurige definitie dit belangrijk en kenmerkend
vereischte niet mogt gemist worden. — Onze tweede
bedenking betreft de orde , waarin de, hier voorkomende , zaken , naar die gegevene definitie, worden behan.
deld. Het doel, hetwelk de gewijde Redenaar zich
moet voorilellen, wordt in de laatfte plaats ontvouwd.
Wij meenen , dat dit beter inverfo ordine ware gefchied. Het doel van den Kanfelredenaar moest voorop
gefteld , en al het andere daarop gebouwd , daaruit afge-
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leid zijn. Omdat de Kanfelredenaar fpreken moet confilio auditoribus perfttadendi , ut homines fine vere
Christiani, daarom moet hij zich bedienen van eene
oratio foluta , perpetua et popularis, en de rebus Sacris
et quidem Christianis handelen. Dat deze orde van behandeling juister zou geweest zijn, volgt uit den aard
der zake , en blijkt ook uit meet clan wine plaats , waar
de Hoogleeraar zich beroept op hetgeen hij later betoogen zal het doel des Predikers te zijn. Men zie Cap. I.
§ 15. § 26 en 27. § 39. en elders.
Wij kunnen overigens den Hooggel. Schrijver niet
volgen in de ontwikkeling der drie genoemde Hoofdftukken , waarin de PARS I zijner Inflitutio wordt afgehandeld , noch den rijkdom van zaken openleggen, die
hier met eene ongemeene klaarheid en duidelijkheid, met
bewonderenswaardige naauwkeurigheid en juistheid worden voorgedragen en ontvouwd. Onder andere punten ,
die door den Hoogleeraar voortreffelijk behandeld zijn ,
vestigen wij vooral de aandacht op zijne belangrijke aanmerkingen omtrent de oratio popularis (Cap. I. § 2938) en den drievoudigen pligt des gewijden Redenaars
om te leeren,, te behagen en te roeren, waardoor hij
zijn doel moet trachten te bereiken , om namelijk zijne
hoorders tot een echt Christelijk beflaan en gedrag te
bewegen en op te leiden. (Cap. III. § 32-66.)
De PARS II wijst aan : quomodo Orator Sacer pro.
vinciam fibi demandatam adminsfirare dcbeat. Hier
wordt in vijf Hoofdftukken achtervolgens gehandeld over
de flof , den vorm , de deelen, den fit)l en de uitvoering
der Kanfelrede (p. 71-227). Alles wordt bier even
grondig en naauwkeurig tot in de kleinfte bijzonderheden
nagegaan en ontwikkeld, met gedurige verwijzing naar de
voornaamile Schrijvers, bij welke men nadere opheldering
of bevestiging van het geftelde vinden kan. Prof. v A N
HENGEL heeft het namelijk , en te regt , van zijnen
pligt geacht , over de onderwerpen, door hem behandeld,
alle oudere en nieuwere fchriften , die onder zijn bereik
waren , zorgvuldig te raadplegen ; en geheel zijn bock

524

W. A. VAN HENGET,

getuigt van de verbazende vlijt en moeite, door Z. H. Gel.
hieraan befteed. Dit neemt echter niet weg , dat hij
meermalen , onafhankelijk van zijne voorgangers , zijnen
eigen' weg betreedt. Liever, dan eene dorre fchets van
dit tweede en uitvoerigite gedeelte dezer Inflitutio te geven , (welke men ook in de Lineamenta haft's Operas
kan vinden, die het boek befluiten en een beknopt en
ordelijk overzigt geven van het geheel) willen wij bij
enkele punten kortelijk flilftaan. Het eerlle CAPUT de
Orationis Sacra materia is Rec. inzonderheid voorgekomen door juistheid , vo/ledigheid en naauwkeurigheid van
behandeling rift te munten. Minder beviel hem de bewerking van het tweede. Althans wat daarin pag. 107 over de
eenvoudigheid van den vorm der gewijde rede wordt aangemerkt , fcheen ons niet duidelijk en bepaald genoeg,
en had uitvoeriger ontwikkeling verdiend. Minder juist
is ook de benaming van Analytisch en Synthetisch,
welke de Hoogleeraar aan de twee hoofdfoorten geeft ,
waarin hij de Preken , wat den vorm betreft, onderfcheidt , terwijI onder de eerfte (Oratio Analytica , qua
a certo Literarum Sacrarum loco Iota pendet) de Homilia, tam antiqua quam recentior,, de Oratio Analytica , xar' ita dicta , die ook wel de Methodus
Belgica genoemd worth , en de Exercitatio , quam appellant , Biblica , door hem gerangfchikt worden , en de
laatfte (Oratio Synthetica, qua ab argumento pendet ,
quod Orator vel ex certo Literarum Sacrarum loco
eruit , vel ei ex ingenio fuo fubjicit) wederom tot drie
„ prout ex verbis alicujus
onderfoorten wordt gebragt
„ Scriptoris Sacri vel copiofe explicatis , vel breviter
vel ad aliud quid translatis pendet argu„
„ menturn" (pag. to g fqq.). Minder juist , zeggen wij,
is deze benaming en die onderfcheiding tevens. Men kan
toch nit eene , uitvoerig verklaarde of kortelijk opgehelderde , Bijbelplaats een onderwerp omleenen , 't welk men
verder analytisch uitwerkt. \Vat voorts de laatstgemelde
foort der Oratio Synthetica betreft, cujus argumentum
pendet ex alicujus Scriptoris Sacri verbis, ad aliad
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quid translatis , het fpreekt van zelf , dat de Hoogleeraar zich over het algemeen daartegen verklaart, volftrekt afkeurt , dat men daarbij de toevlugt neemt tot de
allegorifche interpretatie, en alleen , in geval van dringende noodzakelijkheid, toelaat , dat men de gekozene
Bijbelplaats, na haren eigenlijken zin te hebben opgege•
ven , tot zijn bijzonder doel gebruikt en tot iets anders
overbrengt. Ware het daarom niet beter geweest, in de
befchrijving der Oratio Synthetica, de laaifte woorden:
vel ei ex ingenio fuo fubjicit , die zoo ligt tot misverfland aanleiding kunnen geven , geheel weg te laten? —
In het derde CAPUT, de Orationis Sacra partibus, wordt
allereerst uitvoerig gehandeld over de Inleiding. \Vat
de Hoogleeraar tegen het gebruik van een tweederlei
exordium (propius et remotius) aanmerkt (pag. 133),
zal wel algemeenen bijval vinden. Doch *wij twijfelen ,
of alien wel zoo gereedelijk zullen toeftemmen, hetgeen
de Schrijver daarop onmiddellijk volgen laat, dat het
verkieslijker is , de inleiding aan het voorgebed en den
tekst te laten voorafgaan , dan op de lezing van den laatften te doen volgen. Verreweg de meesten onzer beroemde Kanfelredenaars toonen althans met hun voorbeeld,
dat zij hieromtrent in een ander begrip than. En wij
gelooven ook, dat men daarvoor zeer gewigtige redenen
kan bijbrengen; fchoon wij het daarom niet als een' vasten regel zouden voorfchrijVen , waarvan men niet nu en
dan zou mogen en zelfs moeten afwijken. Doch wat de
Heer VA N HE N c E L ten regel ftelt (ook blijkens zijne
uitgegevene Leerredenen , waaronder, zoo verre wij weten , niet Gene gevonden wordt, welke de inleiding niet tot
vooraffpraak heeft) , zouden wij liever als uitzondering
laten geiden. — Na het Exordium komen in aanmerking
de volgende deelen der Oratio Sacra: Propofitio, Partitio, Tractatio , Peroratio , en wordt geleerd, wat met
betrekking tot elk derzelve is in acht te nemen. Op
pag. 153 worden BLAIR en andere nieuwere Schrijvers
berispt, omdat zij, op bet voetfpoor der Ouden , den
regel hebben voorgefchreven , dat men in het betoogende
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gedeelte de argumenta leviora in het midden , graviora
voor- en achteraan moet plaatfen; waartegen de Hoogleeraar onder anderen aanmerkt : „ Oratorem Sacrum
„ munere fuo indignum esfe, fl argumenta, quibus
„ ipfe nullam vel exiguam fidem habendam esfe cenfeat ,
„ histrionum vel prtnfligiatorum more, auditoribus pro„ ponere hand erubescat.” Doch dit zou BLAIR, zoo
hij zich nog verdedigen kon , den Schrijver met beide
handen toegeven , en evenwel zijne ailing volhouden :
„ Wil het geval , dat onder een aantal van bewijzen een
„ of twee zijn, welke min voldoende dan de overige
„ worden bevonden , doch welke evenwel te pas ko„ men , moet men, op raad van CICERO, deze in
„ het midden plaatfen, als waar zij minder dan aan het
„ begin of aan het einde der rede in het oog loopen."
(Lesfen over de Redek. II. 253.) De zwakfle argumenten (argumenta leviora) zijn daarom nog geen zwakke,
veelmin valfche argumenten , flechts gefchikt om den
hoorder zand in de oogen te ftrooijen; maar het zijn
argumenten , minder flerk dan de overige. — Omtrent het
ontlerfcheiden prediken, gelijk men het noemt , door
KIST en VAN DER PALM inzonderheid aangep rezen
en door den Schrijver dezer InJlitutio goedgekeurd (p.
1 57), hadden wij wel gewenscht , dat hij zijn gevoelen
duidelijker had uiteengezet en geftaafd. De zaak is in
ons oog van grout gewigt , en verdient in de Homiletick, vooral in onzen tijd , nitvoeriger behandeling. —
Het vierde CAPUT handelt de Orationis Sacra dictione.
Zij moet dtride4yk, befchaafd , oratorisch en /Welsch
zijn. De eerfte eigenfchap betaamt elk , die fpreekt ; de
tweede elk, die als fpreker in eene vergadering optreedt;
de derde den eigenlijk gezegden Redenaar , die met het
oogmerk fpreekt, om zijne hoorders te overreden en te
bewegen; de vierde den gewijden Redenaar in het bijzonder. De drie eerfte punten behooren dus meer tot
het gebied der RHETORICA in het algemeen, het laatfte
tot dat der gewilde Rhetorica , of zoogenaamde Homiletiek. Wjj willen daarrnecle echter geenszins beweren ,
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dat de behandeling der eerfte hier niet op hare plaats
of een hors d'oeuvre zoude zijn, te minder, daar de
Schrijver alles met toepasfing op den Orator Sacer voordraagt en ontvouwt. Zeer juist en belangrijk is de opmerking , welke men op pag. 171 in eene noot leest ,
waar de Hoogleeraar , na in § 23 te hebben beweerd:
• omnium in animis obfcurus quidam , etiamfi ejus ca„ reant confcientia , habitat fenfus, quo ad cultam ora„ tionem inculte, dummodo cetera Qparia Pint, prmfe„ rendam impelluntur " — bij de woorden: dummodo
cetera paria lint, het volgende aanteekent : Hoc bene
tenendum est , ne quis nobis multos opponat homines ,
inprimis plebejos , qui Oratores Sacros , quanto magis fe dieendo ab humanitate alienos ostendant, tanto
fervidiore gale fectentur hoc enim non ex ipfo inculto dicendi genere , fed ex co oritur, quod oratoribus
hujus note propria esfe folet popularitas quadam , qua
mentis fine cogitata tanquam ad vitam exprimunt et
anditores fuos actionis participes faciunt. Hoe waar!
En welke gewigtige gevolgen zijn hieruit of te leiclen!
Gedoogde het ons beftelt, wij zouden ze gaarne aanwijzen. — De voordragt of ftij1 van den gewijden Redenaar
moet Bijbelsch zijn. Hij moet zich bedienen van Bijbelfche uitdrukkingen en fpreekwijzen. Dit mag hij echter
niet re ver trekkers , en er zijn vele uitzonderingen op
dies regel. De vraag is alzoo, wanneer hij aan Bijbeltaal
boven de gewone taal de voorkeur moet geven*? welke
vraag de Hoogleeraar (p. 194) zeer juist aldus beantwoordt: „ Si dictio , et Biblica et vulgo ufitata eque
„ perfpicua , culta et oratories lint , huic illam esfe
„ prreferendam; fi vero his nominibus inter fe difFe.
„ rant, prwilantiori alteram cedere debere." — In CAPUT V , de Orationis Sacrae actione , wordt eerftelijk
overwogen: „ utrum dicendum fit ex ternpore, an de
„ charta, an vero ex memoria." Het eerfte worth volftrekt verworpen , het tweede afgekeurd, het laatfte ten
fterkfte aangeprezen. De regelen voor de flemleiding
en gebaarmaking worden vervolgens in weinige blad-
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zijden afgehandeld. Wij kunnen niet ontkennen, dat wij
in eene zaak , die, naar het oordeel van den geleerden
Schrijver zelven, multo gravioris hac in disciplina pon-

dents est , quam vulgarism honrinum leve cenfet judicium (p. 21o) , enkele punten , zoo als b. v. omtrent
de befiemde gesticulatie (p. 222), gaarne wat breedvoeriger hadden zien voorgeiteld.
Wij komen tot het laattle Deel (PARS ILO dezer
Inflitutio , hetwelk aanwijst , wat ter voorbereiaing van

den Kanfelredenaar tot eene regte waarneming van
Z2/72 ambt wordt vereischt (p. 228-3o2). Het bandelt in twee Afdeelingen de Preparation remotiore et
propiore. De kennis der Hoogduitfche , Franfche en
Engelfche talen , vooral der eerfte, voor den Theologant in onze dagen volfirekt onmisbaar , verdiende den
aanftaanden Kanfelredenaar wel wat dringender to worden
aanbevolen , dan hier (p. 245) gefchiedt in de volgende
woorden: „ -Prxter disciplinas , gum in Academiis ad
„ fcholx diligentiam tradi folent , rebus varii generic
• operam navasfe , Oratorem Sacrum numquam poeniteGermanorum, Franco„ bit ; uti arti
„ Gallorum, Jinglorum, aliorumque recentioris xtatis
populorum literis et fcriptis.” Belangrijk zijn de aanmerkingen des Schrijvers over het hooren en het navolgen
van beroemde Kanfelredenaars (p. 956 —961). Zoo
wel het laatile als het eerfte wordt aangeprezen , doch
tevens juist en oordeelkundig geleerd , hoe men dit navolgen moet verffaan , en binnen welke grenzen het beperkt moot worden. Met regt wordt ook den aanitaanden Prediker eigene oefening , en wel vlijtige , aanhoudende oefening , in bet opftellen aanbevolen ; maar of die
vooral in het maken van fchetfen moet beftaan (§ 37. p.'
963 fq.) , komt Rec. zeer twijfelachtig voor. Op die
wijze leert men misfchien logisch disponeren ; maar goede Preken ftellen , die door populariteit en pfychologifchen gang der denkbeelden aan de eerfte vereischten
eener Kanfelrede beantwoorden , leert men op die wijze
nooit. Het is misfchien niet ovcrtollig, daarop eens

1NSTITUTIO ORATOR'S SACRI.

529

aandacht onzer ftuderende jongelingfchap te vestigen. Velen zijn regt in bun fchik , als zij de Akademie met eene
goede Vracht fchetfen verlaten , welke zij dan in de eerfte
jaren hunner bediening uitwerken en aan de Gemeente
debiteren. Zoo maken zij bet ongeveer, als in a L UMAUER 'S Aeneis ftaat
Man liesz fiir hunderttaufend Mann
Sogleich Monturen fchneidern ,
Und drauf u'arb man Soldaten an ,
Die paszten zu den Kleidern.

Waar en fchoon is alles , wat de Hoogleeraar fahrijft
(p. 268 —277) over de cut-a animi fui morumque habenda , als volftrekt noodzakelijk tot vorming van den
Kanfeiredenaar. Mogt het algemeen gelezen , overwogen
en
behartigd worden ! Zonder die zorg baat al het
overige niets. Wie anderen tot een echt Christelijk bethan en gedrag zal opleiden , moet eerst zelf een waar
Christen zijn. — Hoogst nuttige en belangrijke wenken
vindt men ook in de tweede Afdeeling , over de bijzondere of nadere voorbereiding van den Prediker , die het
geheele werk befluit. De keuze eener ftof met , zoo
veel mogelijk, eenige dagen v66r de fchikking en bewerking gefchieden. 't Is van het hoogfte belang, eer
men aan het uitwerken gaat , eene fchets op het papier
te brengen. Schandelijk is het , zich tot eene gewoonte
te maken , om fchetfen van anderen te gebruiken ; veel
fchandelijker nog , om de Preken van anderen als de zijne voor te dragen. Men doet beter met eene, reeds
eens of meermalen gehoudene Leerrede , na genoegzaam
tijdsverloop , te herhalen. Men is dit zeifs verpligt te
doers wanneer men genoodzaakt is over tekften te prediken welke men vroeger reeds behandeld heeft , en niet
beter zou weten te behandelen. De bewerking der Preek
tnoet tijdig aangevangen , en zoo veel mogelijk onafgebroken worden voortgezet. Is dit geeindigd , dan volgt
het memoriferen, 't welk op verfchillende wijzen kan
gefchieden, maar bet best bij kleinere gedeelten , om het
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geheugen niet te overladen. Vat voorts beter zij, laid
of flit bij zichzelven te memoriferen , is moeijelijk te
beflisfen. Men raadt bijkans eenftemmig het eerfte aan.
De Hoogleeraar zegt , (en wij zeggen het met hem) dat
zijne ondervinding hem voor zichzelven het laattle heeft
doen verkiezen. — De Prediker moet zich ook behoorlijk voorbereiden op het voor- en nagebed, en den tijd ,
aan de keuze van gefchikte gezangen befteed , nooit vet-loren achten. Maar bovenal moet hij, door het ail afzonderlijk gebed en de gedachte aan bet hooge gewigt
zijner taak , zijn gemoed tot dezelve flemmen en voorbereiden.
Ziedaar, Lezer! de ruwe omtrekken van een werk ,
dat zoo wel van de geleerdheid en flalen vlijt, als van
het oordeel en den fmaak des Schrijvers getuigt. Ilebben wij ons hier en daar eenige , zoo wij hopen befchei.
dene, aanmerkingen veroorloofd , zij mogen ten blijk
flrekken van de opmerkzaamheid, waarmede wij hetzelve gelezen hebben , en van het gewigt, dat wij aan dezen arbeid hechten. De Heer v A N HENGEL heeft
zich daardoor bij Kerk en Vaderland , ja bij de ganfche
geleerde wereld , nieuwe en uitftekende verdienflen verworven. Moge hij nog lang der Leidfche Hoogefchole
ten fieraad flrekken, en ook door dit gefchrift vele bekwame en welfprekende Kanfelredenaars helpen vormen!
Het valt niet te ontkennen , dat men voorheen het yak ,
waarover dit boek handelt, aan onze Inftellingen van
Hooger Onderwijs over het algemeen zeer heeft verwaarloosd. En nog wordt daarvoor niet alles gedaan ,
wat in het belang der Evangelieprediking behoorde te
gefchieden. Als wij den grooten omvang, de moeijelijkheid en het gewigt dezer wetenfchap nagaan , dan
kunnen wij niet nalaten in te ftemmen met den wensch ,
dien aoQuEs, zoo wij ons niet bedriegen , ergens in
zijn' Pasteur Evangelique heeft uitgedrukt, dat aan elke
Hoogefchool een Leerfloel mogt worden opgerigt , uitfluitend voor het yak der Kanfelwelfprekendheid beflemd , en dat de grootfle en vermaardite Kanfelredenaars
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mogten geroepen worden om dien Leerfioel te bekleeden. Wij zouden er den wensch bijvoegen , dat deze
dan tevens de Praktijk met de Theorie mogten verbinden , en hunne lesfen met hun voorbeeld onderfteunen.
Wie weet toch niet, van hoe groot belang het zij ter
vorming van den Kanfelredenaar,, dat hij, gedurende zijn
verblijf aan de Akademie, bovenal goede , uitmuntende
Preken hooren kan ? De aanftelling der Hoogleeraars in
de Godgeleerdheid tot Akademiepredikers , bij de Wet
op het Hooger Onderwijs , is blijkbaar met dit doel gefchied , en heeft ontegenzeggelijk veel goeds te weeg
gebragt. Maar heeft zij ook niet hare min gunftige zijde ? Heeft de ondervinding niet getoond , dat deze taak
(en geen wonder voorwaar !) voor fommigen hunner , bij
hunne overige veelvuldige werkzaamheden , te bezwarend
was ? En zal men de les der ondervinding behoeven
of te wachten , om zich verzekerd te houden , dat de
geleerdfle Theologanten niet altijd de uitmuntendfle Predikers tevens zijn ? Beter ware het gewis , een' Hoogleeraar aan te ftellen , die zich geheel aan het yak der
Kanfelwelfprekendheid kon toewijden , en dezen te
, zoo niet uitfluitend , (dit kon men van omftandigheden laten afhangen) dan toch voornamelijk met het
werk der Akademieprediking te belasten. Doch — in
eenen tijd , waarin men te regt niet dan van bezuinigingen
boort , maar deze ook dthr wil hebben ingevoerd , waar
zij met de hoogfte belangen van den Staat en de
dierbaarfte aangelegenheden der menschheid in arijd geraken , — in zulk eenen tijd mogen wij dien wensch
wel , tot eene gelukkiger toekomst , onder de pia vota
ran gfch ikken.

Godsdienflig Handbook voor Zeevarenden van onderfcheidene flanden ; door C. MEEUSE, Predikant op den
Hoek, in de Provincie Zeeland. Tweede Druk. Te
Middelburg, de Gebroeders Abrahams. 1829. In
gr. 8vo. XIF en 373 bi. f 3 - 80.
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Dit werk beaaat uit twee flukken , waarvan het eerfte
in 1821 , het tweede in 1822 was uitgegeven. De
noodzakelijkheid van eenen herdruk is eene genoegzame
aanbeveling. Van eenen Predikant , die vroeger zelf
zeeman was , en gedurende eene reeks van jaren gelegenheid had , om het zeemansleven bij eigene ondervinding
te leeren kennel) , mogt men ook lets goeds verwachten.
Deze tweede druk is verrijkt met eenige veranderingen
en vermeerderingen , die echter voor. de bezitters van
den eerften afzonderlijk zijn te bekomen. De Schrijver
heeft zich drie itanden (of klasfen ?) van zeelieden voorgefteld , — visfchers , koopvaarders en oorlogsvaarders. De
behoeften, pligten , gevaren van alien worden in aannierking
genomen. De eerfte heeft des boeks beftaat uit Vertoogen
en Opwekkingen , waarin bier en daar eenige gepaste
dichtregelen eene aangename afwisfeling brengen ; terwij1
aangehaaide voorbeelden uit vroegere en latere gefchiedenis niet weinig bijdragen , om de belangrijkheid te
verhoogen. De volgende opfchriften wijzen den rijken
inhoud aan : I. Voorloopige aantnerkingen. II. Het be-

langrijke van den Zeemansfland. UL De eerfle /land
van Zeevarenden , of de Visfeherfy. IV. De Haringvisfcherly en de Walvischvangst. V. Oplosfing van bedenkingen tegen het voorgaande. VI. De twecde (land
van Zeevarenden, of de Koopvaarders. VII. Over de
matigheid in fpfis en drank. VIII. Over de kuischheid.
IX. Over de liefde tot elkander. X. De derde firma
van Zeelieden, of de Oorlogsvaarders. XI. Over den
krtfgsmoed en de dapperheid. XII. Valfehe denkbeelden
van den krfigsmoed ontfiuljerd. XIII. Over de edelmoedigheid en fiandvastigheid. XIV. Over de wederzijdfche verpligtingen op de fchepen. XV. Over het waar.
nemen van den t9d op de fchepen. XVI. Over de oefefling van de Godsdienst op de fchepen. — Over elk dezer onderwerpen wordt niet alleen veel goeds gezegd ,
maar ook op zoodanige wijze , dat het buiten twijfel
den leeslust zal opwekkcn.
Het tweede fink bevat Vocrlezingen en Gebeden , op
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verfchillende tijden en gelegenheden , maar alien op het
zeemansleven toepasfelijk. Met gen oegen heeft Rec. dezelven
gelezen. Hier of daar moge men eene enkele uitdrukking
vinden , waarop welligt iets aan te merken ware, dit
benadeelt geenszins de waarde des wcrks. Over het geheel heeft de Eerw. MEEusz den rcgten toon getroffen. Men Ivan door zijn fchrijven gefficht worden ,
al is men ook, geen zeeman. Menigc algemeene aanmerking komt er in het bock voor. Tot proef diene bet
volgende : „ Onzen Bijbel te verfchuiven , dien ongebruikt te laten , hem niet te houden voor het rigtlhoer
van ons geloof en wandel , dit zou even zijn , alsof een
zeeman , bij al de gevorderde zeevaartkunde , kart en
kompas aan den wal liet , of niet gebruikte ; hij zeu
zich achttief2 eeuwen achterwaarts plaatfen ; en wij, als
wij onzen Bijbel verwaarloozen , zouden ons terugzetten
tot onze voorvaderen , die heidenen waren , het licht des
Evangelles misten , en in duisternis van heidenfche onwetendheid en dwaling omdoolden." Belangrijk is vooral , wat over de tweegevechten wordt gezegd. Ook oppert MERUSE de bedenking , of men in enkele geval
len verpligt is , fchip en yolk eer in de lucht te doen
vliegen , dan zich over te geven , en of fommigen onzer voorvaderen, die in hoogen nood tot dit uiterfie
middel hunne toevlugt namen , hierin voorbeelden van
navolging zijn. Daar een VAN s p E Y K in onze daden
zich en zijne manfchap op die wijze heefr opgeofferd ,
zal het welligt velen der lezeren van dit Tijdfchrift niet
ongevallig zijn, te vernemen , wat de Eerw. DIER USE
over zoodanige daad denkt. Na eenige aanmerkingen gemaakt te hebben ,' beiluit hij aldus : „ Echter zoude ik
de daden van DE L A N G E, K L A A S S E N, en wie ook
meer den brand in het kruid gelloken hebben, met geen
goed geweten als voorbeelden van navolging durven aanprijzen. Laat het zijn, dat men, vooral den fcheepshoofden , eenen vcrachten dood aandeed , of anders in
flavernij bragt ; fchande ligt nier in het fchavot , maar
in de daad, waarom men eenen fchandelijken dood onBOEKBESCH. 1831. NO. 12.
Nn
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dergaat, en zulk een dood of flavendienst kan den braven niet het minfte van zijne waarde ontnemen. Het
komt mij voor, dat men door het laten opvliegen het
vaderland van dapperen berooft , die , al is het niet in
dien tijd , hetzelve naderhand van nut zouden kunnen
zijn. Vechten zoo lang, als men kan, is naanmoedig
en eerlijk , en zulke dapperen verdienen zelfs bij edelmoedige vijanden lof,, hoe veel Meer dan bij het vaderland. Maar zich te laten opvliegen is , in alien gevalle,
niets minder, dan zelfmoord, en daarom zeggen wij
met j. CLARISSE, in zijne Gedichten: bl. I1:
„ 't Is geen moed ,
Is Jaffe vrees , die u den zelfmoord kiezen doet.
De roem des Helds is dan , voor 't Land te biijven leven ,
En, fchoon 't roemruchtig zij voor 't Vaderland te fneven
Hij wijkt , als 't wijsheid raadt; ja , of 't zijne eerzucht fpijt ,
Ilij fpaart zich vuor's Lands dienst , en hoopt op beter' tijd."
't

Wij voor ons zijn er cchter zcer verre af, de daad van
onzen VAN S P E Y K met eenen zelfmoord ge]ijk te
ftellen ! Zoo ergens , hier moeten tijd en omaandigheden worden in aanmerking genomen. En VAN SPEYK,
wiens godsdienftige beginfelen zoo wel , als bezadigd karakter,, aan geene woeste geestdrift denken laat , heeft
zijn vaderland, door zijnen heldenmoed, eene kracht van
binnen, een ontzag naar buiten verfchaft , welke de
jongfte veldtogt luisterrijk heeft geopenbaard.
Enkele drukfouten zijn er ingeflopen , b. v. Serbierum
voor Serbierum , hoofdzakelilkheid voor hoofdzakelijk.
Op bl. 273. onder ontbreekt zeker een woord.

De Voortrefelfykheid van het Gereformeerde boven het
Roomfche Geloof. In gemeenzame Gefprekken.
Breda, bij F. P. Sterk. 183o. In tam°. 64

Te

Bl.

f

• -

W

30,

at de Schrijver bedoelt , geeft hij in een kort Voor-
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berigt te kunnen : „ Niet om belijders der Roomfche
Kerk te bewegen tot het verlaten van dezelve , maar om
onze eenvoudige Gereformeerden , die gevaar loopen om
door de redenen der Roomschgezinden aan het wankelen
te geraken , wordt dit boekje uitgegeven." Tot dit oogmerk achten wij het gefchikt , en kunnen het, als zoodanig , aanprijzen , hoewel er nog wel iets op aan te
merken ware, en wij voor ons enders liever de Protestantfche Leer in het algemeen, dan die der Gereformeerde
Kerk in het bijzonder , boven het Roomfche Geloof aangeprezen zien. Men geve het dus in handen , waar
behoefte is.

Gezondheidsleer, of volledig overzigt van de regelen,
die tot bewaring der gezondheid dknen , door Dr.
MEIRIEU; herzien door Dr. L. SIMON; uit het
Fransch vertaald door A. VAN ERPECUM, Heelmeester, enz. te 4m/lerdam. Te Arnflerdam, b# M.
Westerman. 133o. In kl. 121720. XXIV en 304 bl.
-:

V

an GALENUS af,, dien nooit gavenaarden veelweter , zoo als SPRENGEL, zelf een groot veelweter ,
hem noemt , tot HUFELAND en zijne navolgers toe ,
heeft men regels re bock gefteld, om de gezondheid te
bewaren en het leven te rekken. In het boekje , det
wij thans aankondigen , vindt men, in een beknopt befiek , een overzigt van dergelijke gezondheidsregels voorgedragen in de orde der levensverrigtingen , waartoe zij
betrekking hebben. Na eenige algemeene aanmerkingen
over de verfchillende leeftijden , over de geflachten , temperamenten , gewoonten, beroepen , jaargetijden , en aangarfde vatbaarheden voor zekere ongefteldheden , worden eerst de verrigtingen , die tot de voeding , daarna
die tot de betrekkingen met de buitenwereld behooren ,
en eindelijk de geflachtsverrigtingen befchouwd. Hierop
volgen eenige korte levensberigten van Geneeskundigen ,
die over de Gezondheidsleer gefchreven hebben , in eene
N 2
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alphabetifche orde , en eene aanwijzing van gefchriften
over dit onderwerp. De orde wijkt dus, even als het
geheele plan , in vele opzigten van H U F E L A N D ' S Makrobiotik af.
De Vertaler fchijnt zich van zijne taak goed gekweten
te hebben. Wij willen hem echter,, vooral omdat zulks
zoo vaak herhaald wordt , opmerkzaam maken , dat de
klagt van MOZE s over de kortheid des levens (aan-

gaande de dagen onzer jaren , daarin zin zeventig
jaar, of, zoo wit zeer fierk zijn, tachtig jaar) geenszins betrekking heeft op den toenmaligen leeftijd der
menfchen in bet algemeen. (Zie Voorrede , bl. XIX.)
Wij weten toch , dat MOZES zelf Ito jaren oud was ,
toen hij ftierf (Deuteron. XXXIV; 7), en dat, na hem,
o s U A in den ouderdom van tic) jaren overleed ; zoodat destijds de leeftijd der menfchen meer gerekt was ,
dan in dezen tijd het geval is , waarin wij de woorden
van MO ZES in eenen zin kunnen toepasfen , dien zij
oorfpronkelijk niet bezitten. Ook blijkt uit den zamenhang dezer woorden (in den XC Pfahn) , dat zij bctrekking hebben op het ftrafvonnis , behalve aan KALE B
en Jos UA, aan alien te voltrekken , die meer dan
twintig jaren oud waren , toen zij Egypte verlieten , en
welke in de woestijn moesten omkomen , eer Kanaan
bemagtigd word.
Dit boekje maakt een gedeelte uit van de Encyclopedie portative, welke te Parijs onder de directie van
BAILEY DE MERLIEUX wordt uitgegeven. Het
woord portative is zeker op elk deeltje zcer goed toe-,
pasfelijk , maar is met het denkbeeld eerier Encyclopedic
zeer on.vereenigbaar. Ook zoude het waarlijk moeijelijk
zijn, alle deze deeltjes bij zich te dragen, eveneens als
vele Tafchenbticher der Duitfchers , al had men ook
zakken , gelijk Rec. zich van een' Heer herinnert , die
daarin een half anker wijn konde bergen. De Heer
wEsTEKMAN fchijnt, volgens de Voorrede en een
berigt op den omflag , gezind te zijn , meerdere deeltjes
dezer Encyclopedic te doen vertalen. Wij weten niet,
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of wij deze onderneming mogen goedkeuren. De uitvoering van dit ftukje evenwel verdient , zoo wel wat
den druk als het papier betreft, den meesten lof.

Land- en Zeetogten in Nederlands Indie en eenige
Britfche Etablisfementen , gedaan in de jaren 1817
tot 1826 , door J. OLIVIER, JZ., voorheen Sect-etaris te Palembang. Met Platen. IIIde of laat/le
Dee/. Te Amflerdam , bit C. G. Sulpke. 1830. In
gr. Svo. XVI en 428 bl. f 4 - 9o.

W

ij hebben van de twee eerfle Deelen van dit belangrijke en on derhoudende reisverhaal vroeger verflag
gedaan. Dit derde loopt bijna geheel over de Engelfche bezittingen in Indii maar het geeft nog meer dan
het belooft , alzoo het ook over het Rijk der Birmanen
en over de Philippfrnfche eilanden der Spanjaarden
loopt. Wij moeten echter vooraf melden , dat de Schrijver bier op verre na niet altijd als ooggetuige fpreekt ,
en ons over de befchrevene landen dikwerf flechts de
berigten van anderen mededeelt , (zonder die landen zelfs
eens gezien te hebben) ten einde aan zijn tafereel van
Indie cenige volledigheid te geven. Doch dit doel is
toch niet bereikt ; want dan zouden b. v. even zoo
wel, als het Rijk der Birmans , de overige Rijken in
Achter-IndiO, Siam, Cochinchina en Tunquin , befchrey en zijn geworden.
Dit Dee]. bevat vooreerst eene befchrijving van Malakka, en de eilanden Poulo-Pinang en Sincapoer , in
die ftreek , welke de Schrijver bezocht , toen hij de overneming der Dad Malakka onder den Schout-bij-nacht
AVOLTEREEEK bijwoonde. Daar die bezitting toch ntt
weder verloren , of liever aan de Britten tegen Bencoelen en Sumatra verruild is, zoo moet ons haar deerlijk
verval , ten gevolge der opkomst van die beide laatstgenoemde handelplaatfen , minder fmartelijk vallen. PoeloPinang , of Prince of 'Tales-Wand, is reeds eene oudere
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.Britfcho bezitting. Sincapoer is van nog zeer verfche
dagteekening , maar door vrilen handel reeds ongemeen
bloeijend. De Engelfchen zijn aan dit eiland op eerie
zonderlinge wijze gekomen : een Kapitein verkreeg het
als huwelijksgift met de dochter eens inlandfchen Konings , en fchonk het op zijne beurt aan de Engelfche
Kroon , die hem daarvoor tot zijnen dood als Gouverneur
liet regeren. Eerst in 1819 is Sincapoer geilicht door
den Gouverneur F AR QUII•AR. van Illalakka, op raad
(indien wij wel onderrigt zijn) van dien gezworen' vijand der Hollanders en hunner welvaart, den gewezen'
Gouverneur van Java, ST AINIFORT RAFFLES. Mogt
onze vrijverklaring der haven van Riouw daarvoor eenige
vergoeding fchenken Klimaat en gelegenheid voor den
handel zijn te Sincapoer beter dan het land, hetwelk
niet zeer vruchtbaar is. Van Malakka reisde de Schrijver (hij zegt niet, hi] welke gelegenheid) naar Colombo,
de hoofditad van Ceylon , en geeft nu eene bevallige
fchets van het leven aan boord , hetwelk (gelijk mede
in een der volgende Hoofdftukken) geheel van de gunflige zijde gefchetst wordt. Het fchijnt , dat de Schrijver
niets dan genoegens heeft ondervonden op het Fregat
Wilhelmina , onder den Heer Kapitein ter Zee DIE•
BETZ , hi] wiens zonen hi] Gouverneur was. Op de
zeereisjes met dit Fregat heeft hij de meeste der nu vervolgens befchrevene landen gezien ; doch hij bindt zich
geenszins aan de opgave der aanleiding tot die onderfcheidene togten , nog minder aan een dagboek ; iets ,
hetwelk zijn work in belangrijkheid en aangenaamheid
doet klimmen maar , aan de andere zijde , de fchifting
van hetgeen aan hemzelv' en anderen toebehoort moeijelijker maakt. Zeer aangenaam was te Colombo de ontmoeting van eenen aldaar geborenen man van Hollandfche afkomst , JACOB H E N D R I K S, wiens waarlijk
aandoenlijke belangflelling in het nude Vaderland (hij
huppelde op het dek road , onder de uitroeping : Hoe

gelukkig ben ik , dat ik wcderom ecnmaal op een Hallandsch fchip en weder onder Hollanders ben!) alle op-
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merking verdient. Hij toonde zulks door daden zoo wel
als woorden , en gaf aan de manfchap twee fchuitvrachten
vol keerkringsvruchten ten gelchenke, zonder daarvoor lets
van waarde te willen aannemen. Bij gelegenheid der
wanhoop van eenen te Colombo mishandelden flaaf ,
deelt o L I VI ER een ijzingwekkend tafereel van de flavernij bij de Britten in India mede , geput uit een
cieel fink van bij de duizend folio-bladzijden , en genoemd : Slavery in India. Dat zijn nu die vrienden der
vriiheid en vervolgers der flavernij op den geheelen Aardbodem ! Ja , even zoo als zij de zoogenoemde ftaatkundige
vrijheid bij de Belgen (God beter"t !) voorilaan , en in
hun eigen gebied de arme leren doen verhongeren !
Thans wendt zich onze Schrijver naar bet vasteland
of Poor-India, het fchiereiland aan deze zijde van den
Ganges, benevens eigenlijk Indostan, tegenwoordig bijna
geheel in bezit der Engelfthe 0. 1. Maatfchappij , een
land bewoond door over de honderd millioenen menfchen , grootendeels door geweld , verraad en bedrog gewonnen. Veel is hier nit anderen overgenomen , daar
de Schrijver zich niet blootelijk tot aardrijkskundige
of .11atistifche berigten bepaalt , maar ook eene wijsgeerige befchouwing van de vordering der Ind/anal iii
befchaving en echte menfchenwaarcle levert , en dezen
daaromtrent met de oorfpronkelijke , nog geheel ruwe
eilanders (.47foerezen, Dayaks enz.) vergelijkt. De
laatflen komen er bet flechtst af,, wat hun verflancl onaar
doorgaans beter,, wat bun hart betreft , hoezeer het gemis van alle godsdienftige kundigheden bij hen zeer te
beklagen is. De Meer o L I v/ER beichouwt de ilindoes
over 't algemeen van de meer ongunftige zijde, waartoe
wij gelooven , dat teganroordig ook wel reden is. Wij
vernemen , dat, federt de uitgave dezer reize , een der
gruwelijkfle , hoezeer overoude misbruiken van dit yolk,
de futtries of weduwenbranden op bet lijk des echtgenoots , op last der Engelfche Regering , verboden zijn. Voorts worden de fleden Calcutta, Benares ,
Mirzapoer (wier opgave van bevolking , 300,000 zie-

540

J. OLIVIER, JZ.

len , ons toch wat groot voorkomt) en Patna, befchreven uit eigene aanfchouwing , maar het binnenslands gelegene Malwa uit het werk van den beroemden Sir
JOHN MALCOLM, Memoir on Central India. —Men
ontmoet hier befchrijvingen van onderfcheidene kiasfen der
Hindoes , zoo als de Charuns , Bhdts of Barden , en de
woeste Bhiel s ; onder de Mohammedanen de nijvere Borahs , die (zoo 't waar is) afftammelingen zouden zijn
van de in de Middeleeuwen zoo beruchte ilsfasfijnen.
nek omtrent anderc Indifche volken en Iteden; de
Maratten , die beruchte roovers , dock wier flechtheid
meest in de hoogere flanden huisvest ; de Radjpoeten ,
geringe overblijffelen van dies: krijgshaftigen Adel (de
Kettrees), welke aan ALEXANDER den Grooten zulk
een wakkeren tegenftand bood ; de Nairs , misfchien
uit denzelfden ftarn afkomftig maar tot veelmannerfy
vervallen, — omtrent Madras, P ondichery, Tranquebaar,
Bombay , Suratte, Guzerat , Cashmir ontvangt men
hier meer of min uitvoerige berigten. Korter zijn die
omtrent Burma. Tweemaal wordt er over den Ganges
gefproken. (De Indus en zijn tiroomgebied lag waarfchijnlijk buiten het plan des Schrijvers.) De ontmoeting van eenen bekwamen Spanjaard REMBALDOS te
Guzerat gaf hem gelegenheid , uit deszelfs aanteekeningen , belangrijke bijzonderheden nopens de nog zoo weinig bekende Philipptynfehe cilanden mede te deelen. Het
clot zijn eenige bedenkingen over Java, den opftand van
den bekenden DIEPO NEGORO, eene verdediging van
het ftelfel des Gonverneurs-Generaal v AN DER CAPELLEN tegen dat van zijnen Belgifchen opvolger, en
gedachten over de keuze en de verpligtingen der Nederlandfche ambtenaren in Indic.
Den flip van dit werk hebben wij onzen Lezeren
reeds in vroegere beoordeelingen doen kennen , en hij
blijft oak hier zichzelven gelijk , tusfchen de vervelende
droogte van een zuiver wetenfchappelijk reis-journaal
en den hoogdravenden , dichterlijken fchrijftrant b. v.
van eenen HA A FIVER in het midden , onderhoudend
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ongedwongen. Als proeven daarvan bevelen wij den Lezer
aan : de befchrijving van het fcheepsleven , 4de en 17de
Hoofdftuk ; die van Madras, 14de H., en die van den Ganges, 'ode en r8de H. (het eene meer fchilderachtig , het
andere meer wetenfchappelijk) , waarbij dan nog de vertaling van een oud Indisch dichtftuk over de nedrdaling dier
rivier nit den Hemel komt , hetwelk tevens als eene proeve
van Indifche podzij veer merkwaardig is. (9de H. op het einde.)
Treffend zijn, onder andere door ons opgeteekende merkwaardigheden , de zonderlinge overeenkomst van het bijgetool, dat in ladle om trent de tooverhekfen regeert, met datgene, 't welk nog NM& twee Eeuwen ons Europa (blijkens
SCHELTEMA ' S Hekfenprocesfen) ten geefel verftrekte (zie
deze reis , bl. 264-267) , en de rijkdom van fommige
Parzifche kooplieden ; hij overtreft misfchien alles van dien
:lard in Europa. Welk Engelsch koopman zelfs bezit vier
fchepen van 74 , twee van 38 , twee van 36 ftukken , beneyens 25 koopvaardiifehepen en eene menigte kleinere vaartuigen ? Wij twijfelen.
De aanwijzing van eenige kleine onnaauwkeurigheden, die
wij in that geweest zijn to ontdekken, (perfonen , die zelve
in Indie geweest zijn zullen er misfchien meer vinden) befinite deze beoordeeling. BI. 256: „ De titel van Paischwah
, (der Maratten) beteekent eigenlijk een Vizier, Minister of
Stedehouder,, omdat deze oppergebieder in naam een vazal
van den Keizer van Delhi is." Dit laatfte is onnaauwkeurig. De Paischwa,h is eigenlijk de Vizier van den Naamkoning of Raja der Maratten , den afftammeling van den
doorluchtigen ilichter huns Rijks , sE VA D s J I, die to Satterah gevangen zat , even als de Rois faindans in Frankrijk
alle hunne magt aan de Groothofmeesters , en de Darri's in
Japan die aan de Djogoun s verloren. Doch die Paischwah's
zijn zelve tegenwoordig genoegzaam van alle magt ontbloot.
dat „ de Deenfche Misfionarisfen DoopsgeOp b1.285
zinden zijn." Wij meenen , dat zij tot de Lutherfche gezindte
behooren. De verwarring komt misfchien daar van daan , dat de
Engelfche Baptisten (die van de Hollandfehe Doopsgezinden nog al
in meer dan den opzigc verfchillen) nit hoofde van onaangenaam.
heden met hunne Regering, zich in het Deenfche iladje Serampoer
aan den Ganges gevestigd hebben ; terwijl zij voor het overige
met de Deenfche Zendeiingen to Tranquebaar in geene an-
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dere betrekking flaan , dan die der algemeene aristelijke
broederfchap en van 6eti verheven doe/. Niet VASCO DE
GAMA, maar ALFONSO D ' ALBLIQUERQUE, overfeed in
1515 als Portugeesch Onderkoning van Indie, en werd door
LOPEZ SUAREZ opgevolgd. Over 't geheel fchrijft o L I.
VIER aan GAmA alle de groote daden van ALBUQUERQUE toe. Eerstgenoemde ging in 1503 ten tweeden en taulien male naar hale. Bl. 302. rfrabifche, Eirakfche, Feralfche en Inclifche handeiwaren. Perzifche en Eirakfche (Irakfche) is hetzelfde , of men moest Irak Arabi (Babylonia)
bedoelen. Op bl. 316 is de beroemde flof der [bawls van
Cachemire van eene foort van fchoen , en op bl. 320 van
eene geit afkom (lig. (Dit laat(te is joist.) B U D D H A zoo, volgens bladz. 321 , 547 jaren vOOr c H a IsTos geflorven zijn,
en, volgens bl. 3 48 , 1014 jaren v6Or onze tijdrekening zij.
ne hervorming hebben tot 'land gebragt , hetwelk een leeftijd van omtrent vijf Eeuwen vooronderftelt
Deze aanmerkingen zijn van geen zeer groot gewigt; wij zonden dezeive minder kunnen vermenigvuldigen , dan het vermelden van nieuwe en belangrijke zaken , welke dit boek
bevat , en waaronder verfcheidene rijk zijn aan ftaatkundige
lesfen , b. v. de geftrengheid der monniken en pastoors in
Manilla, die de inlanders door geefelflagen noodzaken , op
zon- en feestdagen de mis bij te wonen , en op behoorlijke
tijden biecht en communie waar re nemen ; terivijl er toch
in geheel Indie (en dit zegt veel) geene flad is, waar sneer
zedeloosheid heerscht , dan te Manilla. Het gebrek aan levensgernakken is er zoo groot , dat men er noch logemen.
ten noch gefloffeercie kamers yin& , en ieder vreemdeling verpligt is , zich een huis te huren en meubelen aan te
fchaffen. Zoo zien wij overal de priesterregering de volken
ontzenuwen , dom en zedeloos maken , in Indie gelijk in de
Philippijnen, in den Kerkelijken Staat gelijk in Belgie, alwaar zich domheid , fnorkerij en onbefcl , aamde leugentaal
aan de jammerlijkfte lafhartigheid paren.
Hiermede ftappen wij van dit reisverhaal of , hetwelk ons
menig genoegelijk our heeft verfchaft , en zekerlijk ook aan
den Lezer,, wien wij zulks durven aanbevelen , verfchaf.
fen zal.
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Ferfchillende Reizen en Lotgevallen van s. ROORDA VAN
EYSINGA, in 'even Predikant en Schoolopziener te Batavia, enz. Uitgegeven door deszells Zoon P. ROORDA
VAN EYSINGA voormaals belast met het Departement
van lnlandfche Zaken op Java , thans, als Secretaris der
Refidentie Bantam, met verlof in Nederland. 11 Deelen in
bit' J. van der Hey en Zoon. 1830.
den. Te
In gr. 8vo. F111, 228 en 190 bl. f 4.20.

M et veel genoegen hebben wij deze Reis gelezen. Wijlen

den Predikant ROORDA VAN EYSINGA leert men in dezelve kennen a's een man van frnaak en ieelzijdige kunde ,
een opregt menfchenvriend , een verflandig en verdraagzaam
godgeleerde, een hartelijk beminnend huisvader en echtgenoot , kortom als een edel en weldenkend mensch. Men
verzelt , als 'c ware, hem en de zijnen bij het vertrek uit
her vaderland ; men deelt onder de lezing zoo wel in de
aangename als onaangename ontmoetingen aan boord ; men
bevindc zich bij hem te huis en op de gastma!en, op zijne
togten te land en te water. Zoo natuurlijk fchrijft hij , zoo
onwillekeurig fleept hij ons mede; en, hetgeen geene ge.
ringe verdienfte is, hoe verder men in het boek komt, hoe
aangenamer de lezing wordt.
Ten einde, ook van onze zijde, het werk eenigzins nader
te doen kennen, deelen wij de volgende Ilaaltjes mede.
De Schrijver be yond zich in het paleis van den Koning
van Goa. , Ik had bier (zegt hij, Ilde D. bl. eo) een
aangenaam gefprek met den [Mohammedaanfchen] Copperpriester,, die een eerwaardig voorkomen had, zeer rondborfig was en mij fcheen een braaf man te zijn. Hij zeide,
dat er in langen tijd geen tuhan pandita (of geordend leeraar) op Makasfar geweest was , dat men daar wel een' be..
noodigd had; , want, voegde bij er bij , de Christenen doen
• hunnen pligt niet, en mijne geloovigen doen dien ook
• niet. Als wij trachten om dezelve te verbeteren, dan ver„ rigten wij een nutcig werk ; want deugd is toch het voor, name in de godsdienst van ons beiden.” Eere hebbe de
weldenkende Mohammedaanfche Priester , maar ook even
veel eere de verdraagzame Predikant , die aan deszelfs verdienlle hulde doet!
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Hoe voordeelig fleekt die Priester of bij den Zendeling
Men zie Ilde D. bI. 88 enz. en bl. 91,
waar wij lezen: , Zoo durfde hij met een buisje aan tafel
komen, eenmaal Coen er twee Koningen ter maaltijd waren.
Dan weder liet hij den Gouverneur wachten, en in zeker
gezelfchap, waar ik zelf ben tegenwoordig geweest, trok
hij zijn' rok Wt, en bleef den geheelen avond in een wit,
doch niec zeer helder buisje zitten, met de beenen nu en
dan op tafel. De voorgaande levensloop van dezen Zendeling is juist niet zeer luisterrijk noch vereerend geweest,
immers wanneer het waar is, wat men bier van zijne ge..
fchiedenis verhaalt. Te weEen: hij zal dan als koffijhuisjon.
gen bij het biljart geftaan , en den post van markeur waar.
genomen hebben. Mij dunks lit boor hem roepen: quatre
a deux, cinq a fix ! enz. Iemand van het garnizoen hier
(te Makasfar) verklaart , hem als Korporaal gekend te hebben; later is hij in Amflerdam winkelknecht- bij een' tabaksverkooper geworden; en na al deze voorbereidende fcholen
doorloopen te hebben, is hij bevorderd tot de Akademie van
Berke!, om zich onder Profesfor rt A M (een ander, doch ,
zoo ver wij weten, achtenswaardig Zendeling) verder te
volmaken. De fludien geeindigd en B UTTENAAR uitgeleerd zijnde, beet men hem tot Zendeling gekneed, die
zich op Makasfar zijn eerwaarde laat noemen, en zoo dolgaarne eene rol van domine fpcelt."
BI. 173 enz. levert de Schrijver een indrukmakend tafereel
van eene door hem bijgewoonde aardbeving, waterberoering,
en daardoor veroorzaakte overftrooming, op Boelecomba.
Bt. 18o en 181 geeft hij de natuurkundige verklaring, almede in een' fchilderachtigen en welfprekenden MID ; erkenc
het befluur der Voorzienigheid; wont de dwaasheid aan van
het geloof aan coeval of noodlot, en antwoordt op de tegenwerping , dat de omgekomene flagtoffers van de ramp toch
wet ongelukkig zijn: Wie zegt u dit? Men moet een.
maal flerven, en een langdurig ziekbed , waar men met be.
naauwdheid of lijden te kampen heeft, is vast niet verkieslijk boven een' fpoedigen dood in de golven. Over het
eeuwig lot van uwe omgekomen medemenfchen past het u
niec te oordeelen, en weet, dat een plotfelijke dood nooit
een bewijs oplevert voor ellende in een ander leven. Kleine
kinderen, die mede weggeraapt worden , zullen zeker beter
ontwikkeling en voorbeeld in de hemelfche gewesten, dan
BUTTENAAR!
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op eene zondige aarde , ontvangen. Al Gods doen is ma.
jesteit en heerlijkheid. Mensch! merk op; maar twist niet."
Ten flotte nog dit weinige uit bl. 184, insgelijks van het
IIde D.: „ Vader HELLENBR OER heeft ons zeer ilich.
telijk geleerd , dat er driederlei dood is , tijdelijke, geestelijke
en eeuwige. Men heeft het daar lang mede geklaard , en
ook mij kwam het voor volledig en doodelijk genoeg te zijn ;
maar mis gerekend ! Ik ben er nu beter achter. Hier (te
Makasfar) is een fmid geflorven , die bij de artillerie be.
hoorde. Iemand fprak daarover tegen den Kapitein van het
materieel , en of de laatfte ook een' klaren kop had ; bij
Mijnheer ik houde den fmid voor parti.
antwoordde:
culler , maar niet voor officieel dood." Nu hebben wij reeds
tweederlei Court van dead meer, en als men overweegt, dat
in den Code Napoleon fommige boeven, al leven zij als her.
ten, voor civil dood gehouden worden , na het over hen
uitgefproken vonnis, dan gevoelt men , dat vader HELLEN.
BRoEx maar half weg geweest is , en aan de negentiende
eeuw de wijsheid toekomt....
Immers drie op drie is een
kapitaal gewonnen."

Het Emfiger Landregt van bet jaar 13'2. Naar een oarfpronkelijk Oud-Friesch perkamenten Handichrift uitgegeven
en met eene Nederduitfche Vertaling en ophelderende danteekeningen voorzien, door Mr. MONTANUS HETTEMA
Lid van de Ridderfchap van Friesland en Advokaat by de
Regtbank te Leeuwarden. Te Leeuwarden, bij L. Schier.
6o.
beek. 183o. In gr. 31.o. XVI en 132 bl. f
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et opfporen , in het lichc geven en verkiaren van oude,
reeds tang in onbruik geraakte, Landswetten heeft een drie.
ledig nut. Het levert eene belangrijke bijdrage voor de
Regtsgefchiedenis ; het maakt ons naauwer bekend met de
zeden en gewoonten onzer Voorvaderen, van wier maat.
fchappelijken toefland die Wetten het getrouwe afdrukfel
zijn, en her flrekt tot opheldering der Landtaal, dien item.
pet der Nationaliteit van een Volk.
Uit alle deze oogpunten verdient het aangekondigde werk
onze belangflelling. Het bevat het oude Emfiger Landregt,
en is in drie Afdeelingen verdeeld. Het eerfle , 't welt het
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oudfle fchijnt to zijn, handelt over Boeten en Breuken. Het
tweede bevat de 12 Emliger Doemen, welke ook reeds door
VAN WIC HT in zijn Oostfriesch Landregt uitgegeven zijn.
Deze zijn , volgens WIA RD A , in den jare 1312 aangenomen
en goedgekeurd , doch volgens BENIN GHA toen flesh is
herzien en dus van oudere dagteekening. Beide deze Afdeelingert behelzen het oude Friefche Strafregt. De derde
bevat de iilgemeene Doemen , en handelt over Burgerlijke zaken , als: leen, koop en verkoop , huur, minderjarig goed ,
uitboedeling der kinderen , voogdijfchap der vrouwen, nakoop , erfenis , grensfcheidingen , van wegen en dijken , van
onechte kinderen , enz. Wanneer deze laatfie kracht van wet
gekregen hebben , is onzeker.
Dit Wetboek werd gevolgd in het Emesgonia inferior gricte
fic dictd , of in het Oostfriefche Eemsland. Het heeft later
tot grondflag van het Oostfiiefche Landregt gediend.
De hier voorkomende bepalingen zijn in vele opzigten in
denzelfden geest , als waarin de Wetten van bijna alle de
Volken van Germanifchen oorfprong gefchreven zijn. Zij
komen dikwijls overeen met de Stedelijke en Plattelandskeuren onzer Hollandfche Graven, die in menigte in het Char.
terboek van VAN m tER I s voorhanden zijn. Aileen zijn
deze Friefche veel omflandiger: niet alleen is hier voor ieder
misdrijf eene vaste boece bepaald , maar elke wijziging of
nuance van het misdrijf heeft zijde afzonderlijke fcraf. Dit
geeft, niet hier en daar,, maar van het begin tot het einde,
koddige volzinnen. Tot eene enkele proeve fchrijven wij §
26 (der Boeten en Breuken) af:
De bovenfte lip doorgeflooten of geflagen; de buitenfle zijde drie fchellingen , de
n binnenfte zijde twee fchellingen. De doorgang twee fchel• lingen; de onderfle evenveel. De onderfle lip zoodanig
gebroken of gefneden, dat zij haar fpeekfel niet kan hot:• den, zeven fchellingen. De lip geheel afgefneden, een
n derde lijf. Speekfelfprong, vijf fchellingen. Wanneer ie„ wand gewond wordt, dat hem de mond naar het edne oor
• trekt , elf fchellingen. Mondflag , drie fchellingen. Wie
• gewond worth, dat hem de lip gehazemond wordt, elf
n Postulaat guldens." In dien zelfden geest is al het overige dezer Afdeeling. Wanneer men nu nagaat , dac er geen
enkel deel is van het menfcheiijk ligchaam, dat niet op dezelfde haarfijne wijze befchreven en voor beide fekfen met dezelfde uitvoerigheid behandeld wordt, zal men zich een denk-
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beeld kunnen vormen van het vreemd geheel , 't welk hiertrit ontflaat.
Dit betreft echter flechts de Criminele afdeelingen. Het
Burgerlijk Regt fleekt zeer voordeelig daarbij af, en fchoon
ook daarin vele bepalingen voorkomen , die voor onze ooren
al zeer vreemd klinken , bevat hetzelve , naar ons inzien,
zeer veel, 't welk voor den Regtsgeleerde van belang
zijn Iran.
Alle deze Wetten zijn in de oud-Friefche taal, en wel in
den fledelijken tongval , vervat , en uit dien hoofde belang.
rijk voor de beoefening der Friefche taal. Daar zij niet ge.
makkelijk te verftaan zijn , heeft de Heer HETTEMA dezelve van eene Nederduitfche vertaling voorzien. Deze
is zoo letterlijk mogelijk ; hetgeen wij, juist bij het vertalen
van oude Wetten, ten hoogfle goedkeuren. Van bl. 89-127
heeft hij dezelve met uitvoerige taal. en oudheidkundige aanmerkingen opgehelderd ; terwijl achteraan een Register volgt
der woorden, in deze aanmerkingen toegelichr.
Dit alles maakt dit werk bruikbaar ook voor diegenen onzer Landgenooten , die met het Friesch minder bekend zijn.
Het ftrekke onzen Taalkenners tot een hulpmiddel , om er
zich met vrucht op toe te leggen ; want , gelijk de geleerde
RA s K zegt , -wiens woorden de Heer HETTE Da A te regt als
Motto gebruikt heeft : „ Allerbelangrijkst is het Friesch
„ voor de Nederlanders ; daar dit tot het Hollandsch flaat ,
„ bijna gelijk het IJslandsch tot het Deensch , het Angelfak.
Fisch tot het Engelsch , en het Latijn tot het Italiaansch.
" Het is daarorn te verwonderen , dat de Hollanders zich
„ niet meer met hunne oude Volkstaal hebben bezig gehou.
den, Welke zich eertijds van den Rijn tot de Wezer uit.
ftrekte , en een van oorfpronkelijkfle , ten minfle de zich
het langst gelijk geblevene , oud Germaanfche fpraak
Y1
fchijnt geweest te zijn."
Een weluitgevoerd Facjimile van een blad van het Handfchrift , door den Heer HETTEMA gevolgd , verfiert dit belangrijk werk , 't welk wij aan de beoefenaars der Regtsgefchiedenis , Taal- en Oudheidkunde gerustelijk aanbevelen.

Coup d'oeil fur la conduite des grandes Puisfances de l'Europe
env ers le Royaurne des Pays Bas. Par H. J. D. G. Amfterdam , chez les Freres Diederichs. I831. 8vo. II et 40
pag. f 6o,
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it ftukje , 't welk , blijkens het Voorberigt , in Maart van
dit jaar geschreven is, verdient ouk TM nog met aandacht
gelezen en overwogen te worden. Het gedrag der Vereenigde
Mogendheden ten opzigte van den Koning der Nederlanden
en zijne getrouw geblevene Provincien wordt hier met fterke ,
en toch , helaas ! niet te iterke , kleuren afgefchilderd. De
uickomst , wel verre van den Schrijver te logenftraffen , heeft
integendeel zijne donkere inzigten g,eregtvaardigd. In eenen
fchoonen en krachtvollen fliji ontwikkett hij zijn hoofddenkbeeld , dat de Mogendheden, tegen alle regt en tegen hun
belang en dat van geheel Europa, het grondwettig gezag en
eene getrouw gebleven Natie aan een' hoop Oproermakers
opofferen , en dus doende het denige beginfel miskennen ,
waarop hun eigen gezag berust ! — Met eenige centen voor
dit welfprekend gefchrift te belleden , geeft men tevens eene
bijdrage voor het Monument van den vereeuwigden VAN
SPEYK, ten behoeve van hetweik de opbrengst van hetzelve beflemd is.

Onderzoek der beginfeien, welke befchound worden als voldoen.
de, om den Oorlog to regtvaardigen. Door cone Vrouw. Uit
het Engelsch. (Uitgegeven ten voordeele des Vaderlands.)
Te Groningen , bij J. Oomkens. 1831. In gr. SIT. 54 Bl.
f 40.

Z

eer belangrijk is het behandelde onderwerp. De Engelfche Schrijffter keurt alien oorlog af,, en acht het krijgvoeren flrijdig met de eifchen des Christendoms. Zij wil , dat
men ook tot zelfverdediging niet naar de wapenen des verderfs
mag grijpen , maar tor zedelijken tegenfland zich moot bepalen. Na gewezen te hebben op de leer van het Evangelie ,
poogt zij ook door redenering de lofredenaars des oorlogs te
wederleggen , die weigeren zich to laten overtuigen door godsdiengige drangredenen. Zij ftelt zich dus de volgende vraag
ter beantwoording voor : Ileeft het aangenomen regt van oorlog
te voeren over 't geheel voor- of nadeel aan het tnenschdom
aangebragt ? Zij ontkent niet, dat, onder toelating der
Voorzienigheid, de oorlog nu en dan het middel geweest
zij , waardoor zeer veel goeds over de wereld verfpreid is
geworden. Misichien , zegt zij , kunnen de rarnpen, die den-
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zelven vergezellen , medewerken joist tot verdelging van bet
beginfel, woornit zij ontfpruiten, dour zif op de treffendfle
wijze de dwaasheid van alien firijd doen uitkomen, en ons
daardoor de zegeningen des vredes to meer op prijs leeren
Maar het is niet nit zoodanige beginfelen, dat men zich in den krijg
wikkclt. Gewoonlijk goat men enkel naar de ingevingen van
hoogmoed en eigenhaat to werk , under het voorwendfel van
vaderlandsliefde; of, zoo men al uit minder (meer) edele beginfelen handel t, warden toch gewoonlijk beide dellrijdende partijen
aangedreven door een begrip, het van de nuttigheid of
van de noodzakelijkheid des krijgs. Onderzoeken wij dan, in
hoe verre het oorlogen waarlijk het regt heeft doen zegepralen.
Elke partij geeft meestal voor, onder deszelfs banieren to
vechten; moor het regt kan loch niet aan beide zijden zffn
en waarfchijnlfrk aan geen van beide kanten aq yen. Verdes
bewijst zij uit de gefchiedecis der Romeinen, dat eigene
veiligheid of zelfverdediging veelal het voorwendfel is, maar
dat zelden de oorlog enkel defenfief blijft. Voorts de nuttigheid des oorlogs op flaatkundige gronden onderzoekende,
wil zij van de onmiddellijke gevolgen , als hangersnood, pest
en dood, niet .eens fpreken, maar bepaalt zich tot de sedelijke
vitwerkfelen op het gemoed van den foldaat , die , redelijk
mensch zijnde, tot een blast werktuig word: vernederd, en genoodzaakt is, op bevel van een' ander,, daden van de bloedigIle wreedheid to bedrifven , allerfluitendst voor ziln nog niet
bedorven gevoel. Ilerhaalde gewelddaden , leest men onder
anderen hi. 20, brengen gelijkfoortige gewoonten voort; de beleedigingen der tegenpartij geven aonleiding tot wedervergelding ; hieruit vloeit een fielfel van wederkeerige wreedheid
voort, en niet zelden zien wij een geheel yolk, dat voor eene
regtvaardige zaak , met al de zuiverheid van misleide geest.
drift, den firijd aonvaardde, met deszelfs verdrukkers van
karakter verwisfelen , en op zi/ne beurt zich fchuldig waken
aan alle verfoeijelijke gruwelen , welke de menschheid onteeren.
Doze waarheid wordt ongelukkiglijk op ieder blad tier gefehie.
denis overvloedig bewezen. Ter fla y ing van dit gezegde worden enkele voorbeelden aangehaald. De Schrijffler maakt
vervolgens opmerltzaam op de uitwerkfelen, welke het ooriogy oeren op de algemeene welvaart heeft. Ook bier ftaaft
zij hare ftellingen door voorbeelden nit de gefchiedenis. Ein delijk handelt zij over de noodzakelijkheid , die men als eerie
bewijsreden tot verdediging van het oorlogen bijbrengt.
0 o
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Het gebruik, zegt zij, om twistzaken door de punt van den degen
te beflisfen , is nu reeds lang genoeg gevolgd geworden , om zelfs
den meest vooringenomen befchouwer te overtuigen , dat daaruit
onberekenbaar veel kwaad voortyloeit. Is het dan niet wel der
=ate waardig, ook Bens te beproeven , of eene tegenovergeflelde
handelwijze niet minder kwaad zoude aanbrengen P Zij wijst op
Penfylvanti , en beantwoordt eene tegenbedenking. Dasrna
komc zij terug op het begitifel van zedelijken tegenfland
—het nige,datmedngestd Christendomsiover n
te brengen. De hoofdzaak kotnt hierop neder: , En hoewel
onze verwachtingen geenszins zoo overfpannen-zijn, dat wij,
in den tegenwoordigen that der openbare denk3vijze en gevoelens, zouden durven hopen , dat een onregtvaardig aangevallen yolk zich zoude onthouden de wapenen ter verdediging aan te gorden , blij ven wij desniettemin overtuigd ,
dat het beste middel , om de geheele affchaffing des oorlogs
te bewerkftelligen , gelegen is in het verfpreiden van die
beginfélen , welke , algetneen aangenomen zijnde , de hand
des aanvallers zoo wel, als de verbitterde tegenkanting der
beleedigde tegenpartij, zouden tegenhouden. In alien gevalle
zoude de oorlog daardoor in het juiste daglicht gefteld , en
de beftuurders van ieder land aangefpoord worden , om ernftig
hunne krachten in te fpannen tot vennijding van alle aanlei.
dingen tot beleediging en ftrijd."
Nadat bovenftaand verflag was gefteld , meende Rec. zich
te herinneren , dat vroeger een werkje van gelijken inhoud
was uitgegeven. Bij nader onderzoek zag hij deze zijne
meening bevestigd. In 1829 is het te Zutphen bij W A N sLE VE r; van de pers gekomen , onder dezen titel : Befchouwing der beginfelen , waarop het voeren van den Oorlog is gegrond. Zie Fader/. Letteroeff. No. XIII. van 1829. bl. 588.
Bij vergelijking blijkt, dat het thans aangekondigde eene verfchillende vertaling van een en hetzelfde oorfpronkelijk werkje
is. In de uitgave van 1829 wordc niet gezegd , dat eene
Yroun, de Schrijfiter is , maar aileen te kennen gegeven , dat
er eene, ten jare 1815, in de Vereenigde Staten van Noord
Amerika gevestigde en later ook in Engeland uitgebreide
Peace Society beftaac, die zoodanige flukjes poogt te verfprei.
den. De tweede Vertaler heeft blijkbaar niet geweten van
den eerften. Zijne overzecting is vrijer en fikfcher. Over
het . geheel geven wij er de voorkeur aan. De prijs is rocenten
minder, en de uitgave ten voordeele des Vaderlands gefchied.
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Ho'lands Lee:w ontwaakt. Tafereelen en Rerinneringen uit de
dagen van den Belgifchen Op/land in 1830. Opgedragen aan
de Verdedigers van 't Vaderland. „ De liefde tot het Va" deriand kent geene perken ; overal , waar dezelve beflaat,
verrigt wonderen." Graaf DE s L GUR. Te 's Gravenhage , bij J. Imtnerzeel , Jun. 1831. In gr. 8vo. VIII,
efgo B1. f 3 - 6o.

T

oen wij dit fievig boekdeel in handen kregen , gevoelden
wij
wij bekennen het — juist geen' grooten lust, om het
te lezen. Wat Loch zou het ons leeren Waardoor kon het
zich aaubevelen Y Het kwam, dachc ons, of te vroeg 6f te
laat. Te vroeg voorwaar, om ons nieuwe ftandpunten , belangrijke overzigten , tot dusverre onbekende gedenkftukken
te leveren. Te laat, om ons iets nieuws te verkondigen ,
of den trek levendig te houden tot het andermaal doorloopen van die reeks van fchand• en jammertooneelen , die nog
voortduren , en van welke wij (men verfchoone de onkiefche
uitdrukking om het walgelijke der zaken !) nog tot aan de keel
toe vol zijn. Bovendien, mannen als een VAN KAMPEN en
SCI1ELTEMA deden ons alreeds de behandeling eens onderwerps te gemoet lien , welke in hunne handen ongetwij_
feld , op eenigen aftland van cijd , waarin wij, dat God geve !
ruimer zullen mogen ademhalen , niets te wenfchen zal overlaten , ten zij alleen de vereeniging van beider arbeid tot an
geheel. Met dat a!, wen wij, overeenkomtlig onzen pligt ,
ons zetteden , om het Voorberigt te lezen, begon al aanftonds de flaauwe lust ter nadere kennismaking met her werk
bij ons op te wakkeren. „ De titel van Hollands Leenw ont„ waakt duidt genoegzaam de (den) card en (de) !trekking
„ van dit boek aan ; en het bijvoegfel , dat het beflaat uit
en Fragmenten" (de Eitel heeft Herinneringen)
• afereelen
T
„ uit het tijdperk van den Belgifehen opfland, doet tevens
„ zien, dat het geen voiledig gefchiedkundig geheel uit„ maakt. Men zal er nogtans in voorgefleid vinden vele
• merkwaardige gebeurtenisfen , en vele plaatfelijke en per, foonlijke bijzonderheden , die verdienen in gedachtenis gen houden te worden. De form is romantisch ; maar niet alle
de brieven zijn verdicht: er zijn er h ri er en daar in het
• werk ingelascht , die in zin en fubftantie door bekende per0o2
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fonen Lizoo gefcbreven zijn." Inzonderheid bechteden wij
op het woord romantisch , met welken vorm wij anders , in
het histori4le y ak, joist niet hoog loopen , maar dat ons in
dezen , bij een werk , dat geen volledig gefchiedku22dig geheel
zal zijn, als het Unige en gelukkige middel voorkwam , om
ter lezing uit te lokken. En inderdaad, de Heer ist ERZEE', dien wij , immers grootendeels , als den Schrijver vermeenen te mogen groeten , heeft , naar onzen dunk , een
meesterflak verrigt. In den vorm van meestal verdichte brieyen , door en aan verdichte Hollandfche perfonen gefchreven,
Levert hij een geheel , beginnende met de dagteekening van
13 Sept. 183o en eindigende met die van 1 4 Aug. 1831, dat
den ganfchen jammerlijken opfland , vrij goed aaneengefchakeld, doorloopt , en ons van het begin tot het erode , met
klimmende belangftelling , bezig houdt. De bedaagde FRANS
VAN LEEUWENHORST, te 's Gravenhage , fchrijft aan zijnen ilmfierdamfchen vriend FERDINAND MEERMANS, en
wederkeerig deze aan genen , een aantal brieven in echtHallandfchen trant , waarin op zijn pas het Attisch zout
geenszins ontbreekt. De jonge ROBERT MEERMANS, min.
naar van HENRIETTE VAN LEEUWEN noRsT, en door
dic moedige en naïve vaderlandfche meisje weldra van zijne
weifeling tot vrijwillige dienst bekeerd , wisfelen beide , door
geheel verfchillenden deze correspondentie behagelijk
af. CORNELIA VAN KLARENDONK, te Rotterdam,
minder levendig , maar niet minder gevoelig dan hare fchalkfche vriendin, — de welmeenende , maar flijf orthodoxe Mevrouw VAN DOMMELEN, Op Sionsburg bij Haarlem , PLEUN BORSTEL, de oude keukenmeid, eene moderne
KENAu, die haven tragen man , ten beste des vaderlands,
tot deelneming aan deszelfs zaak , op hare wijze , weet aan
te porren , — de wakkere DIRK VAN LEEUWENHORST,
het echt model eens Nederlandfchen jongelings , — diens
moeder,, de bezorgde, maar waardige Nederlandfche moe.
der, en nog een paar anderen, brengen alien te zamen zulk
een leven en zulk eene afwisfeling in het tafereel , dat het
ons niet mogelijk was , het boek ter zijde te leggen , alvo.
rens wij de 53 brieven , welke het vervat , hadden gelezen.
Edele vaderlandsmin bezielde den Schrijver , die drie zo.
nen als vrijwillige lagers dat vaderland ten beste gaf; geregte
en toch onpartijdige verontwaardiging tegen het opgeruide
muitersvolk vervulde zijne bora moed en bemoediging ademt

„

HOLLANDS LEEUW ONTWAAKT.

553

zijn proza, gelijk zij zijne verzen doen fchitteren, — en
die geest leeft en zweeft ook in de verdichte fchrijvers en
fchrij filers dezer welgeffelde brieven , afgewisfeld door on.
derfcheidene, meer en min algemeen bekende , vaderlandfche
dichtflukken. De plaats ontbreekt ons, ter mededeeling van
proeven , wier keuze ook te rulm is , om te kiezen. Wij
hebben geene bijzona'ere aanmerkingen. Doch ja! toch eene
enkele. Is het niet, vooral in dusdanige omftandigheden ,
wat al te dartel in IIENRIETTE, dat zij haren uitge.
trokken' minnaar,, die haar fchreef,, „ dat hij, in het zweet
zijns aanfchijns , les ontvangt in allerlei kuniten en wetenfchappen , als in het ch5Orloopen van zijne voeten, in het
lamexerceren van zijne armen , in het hongerlijden , in het
doodfchieten en — in het aardappelfthillen ," vraagt
Hebt gij al eens pap gekookt ?
..1\lu! het is nog zoo
na Hier, maar wij hopen toch eens man en vrouw,, en va„ der en moeder te worden ... Ergo I” ? — Het woord fie..
venthge eetlust was ons tot lieden onbekend. — Bene
gemeene aanmerking is deze: dat wij het invlechten vau zoo
vele , alien bekende, ftaatsflukken , immers in derzelver geheel, verwacht noch gewild hadden in een werk als dit,
dat toch geen volledig gefchiedkundig geheel bevat , maar
waarvan wij , met Schrijver en ITitgever , „ eeif herdruk, met
alsdan veelligt noodig geachte veranderingen , verbeteringen
en toevoegfelen," (waartoe de befcheiden Schrijver elk ult.
noodigt) volgaarne wenfchen, en fchier durven voorfpellen.
Wij zien zelfs nog eens een vervolg van den vluggen , maar
daarom niet vlugtigen , IMMERZEEL te gemoet. — De
ontwaakte Hollandfche Leeuw komt ons op het fraai geteekende en gegraveerde titelblad grimmig tegen. Ach , had hij
nook gefluimerd I ....

s p zvx en de zijnen onder de Schimmen, of Ontdekkingsreis naar eene nog niet ivaargenornene Star. Door n.
ANNEVELD. Te ilmlierdans , boy F. Kaal. 1831. In gr.
8vo. VIII en 49 bl. f t -6o.

VAN

W

ij voor ons vinden de vernuftepeling van den Schrijver
niet onaardig, en zeker zal hij zijnen hoorders , op het cogenbilk der voordragt , vrij wel bevallen hebben. Dat er echter
daarom reden zou zijn geweest dit boekje nit cc geven ,
volgt tier nit bet vorenthancle. Behoeft VAN S v E Y K
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verdediging bij verftandige en vaderlandlievende Nederlanders ? Immers neen ! En bij zoodanige overdreven gemoe.
delijke lieden, welke 's mans zelfopoffering in de gegevene
omflandigheden als een' ongeoorloofden zelfmoord befchouwen, is met zulk eene geheel mythisch-allegorifche en van
de Eijbelleer afwijkende voorflelling niets gewonnen. Indien
men de zoodanigen overtuigen wilde, zou men een eenvondig en helder betoog moeten fchrijven, ten bewijze van de
betamelijkheid der daad van onzen VAN SPEYR. Hier ver.
telt nn de Schrijver een' verzonnen droom , waarin hij vn N
sp E v K op eene filer , waar de Schrijver in zinsverrukking
was opgevoerd, ziet aanlanden met zijne makkers en de in
de lucht mede opgevlogene Belgen; VAN SPEYR en de zij.
nen worden verwelkomd door de zalige Schimmen; VAN
sr EY K verhaalt zoo iets van zijne beweegredenen, die door
de gezaligden worden toegejuicht; alle zijne makkers geven
hem gelijk, zoo gehandeld ce hebben , en ea hunner, een
ronde Zecuw, verklaart reeds te verlangen, om Domini
MARTINET te ontmoeten. VAN SPEYK en eenige hem
gelijke, ook als menfchen voortreffelijke, zeelieden ftijgen
daarop hooger en oostelijk op naar de plaats der volkomen.
held; andere zeelieden naar het westen, andere naar het
zuiden. Nu! al de Hollanders worden derhalve zalig , al is
het dan ook :mar in het Westen of in het Zuiden; doch al
de Brabanders moeten naar het Noorden, dat is hier zoo
veel gezegoti als naar de Hel! Dat dit laatfle eene onchris.
telijke flelling is , behoeft wel gees betoog. Als domme,
onkundige lieden , meenende den Hemel of hun Vaderlaud
eene dienst ce doen, een' onregcmatigen aanval verrigten ,
verdienen zij wel ontvangen te worden gelijk zulks in den
oorlog behoort , en als zij verminkt worden of fneuvelen ,
dan is dat alles ook zeer wel verdiend; doch wij zouden
even min van die gefneuvelde kanonneerbootbefpringers, als
van de andere in den tegenwoordigen oorlog omkomende
Belgen in masfa, willen zeggen , dat zij verdoemd zijn. Dit
geheele boekje , hoe vernuftig dan ook in vinding, bewijst
derhalve niets: althans het weinige, dat er in bewezen moest
worden , zou op eene andere wijze veel doelmatiger en
krachtiger kunnen zijn aangetoond. Ook is de Schrijver wat
lang bezig, eer hij aan zijnen droom komt : hierdoor wekt
de lezing, tot bl. 15 toe , meer verveling dan belangftelling.
De uitdrukking grootfle meerderheid, op hi. 1 , is zeker het
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gevolg van onoplettendheid: het tnoet zijn de groote meerderheid , b. v. 18o Van de 200 hoorders. De ftij1 is anders
vrij goed.

Legaat aan mijne Frouwelijke Landgenooten, Door PETR oNELLA MORNS. Te dmIlerdam, bij ten Brink en de
Vries. In gr. 81, o. X en 339 bl. f 3 -75.

V

an PETRONELLA MOENS kan men jets goeds ver.
wachten. Zij gaf den naam van Legaat aan dit werk omdat zij , daar de grenspaal van Naar donker levenspad nadert , aan elk, die, na haar verfcheiden van deze aarde , dit
boek met eenige aandacht mogt willen verwaardigen, ook hare
nagedachtenis aanbeveelt. Wat voorts den inhoud betreft,
zij zelve zegt daarvan in het Voorberigt: _elan het fchrilven
van een' roman dacht ik niet ; het zijn tafereelen nit het
vrouwelijk Leven, welke mij alleen aanleiding gaven, om mijne
bedenkingen daarover nit to drukken. Geheel vrij heb ik mine
befpiegelingen daar tusfchen geniengd , fchoon die niet altijd
in een onafgebroken verband flaan met het geteekende tafereel.
Daar ik geene aaneengefchakelde gefchiedenis fchreef, meende
ik deze vrijheid mid to mogen veroorloven. — De opfchriften,
welke de firekking des werks nog eenigzins nader aanduiden,
zijn: De geboorte van den Mensch. lets over de Opvoeding. Nog
een enkel woord, de Opvoeding betrefende. _De Iluwelijksver.
bindtenisfen. Onbedachtzaamheid. De vestiging van het
Christendom , of het eerfle Pinkflerfeest na J E z u s ' verheerlijking. Brief van Maria aan Ernestina. Brief van Ernestina
aan Maria. Befluit van Maria. Maria op het buitenverblijf
van Ernestina. Gefchiedenis van Mevr. B. of Louife Nieuwvliet. Mevr. Remi aan Mevr. B. Mevr. B. aan Mevr. Remi. De Gevangenen. Befluit. Men ziet oit deze opgave,
dat de onderwerpen meest opvoeding, huweqjksverbindtenis
en huwelijksleven betreffen. Het boek is zeer onderhoudend ,
en bevat vele belangrijke wenken voor moeders en dock.
ters , als ook voor echtgenooten. Men bemerkt overal,
dat bevordering van Godsdienst en zedelijkheid bedoeld
words. Op elke bladzijde ilraait hooge achting voor het
Christendom door. De geheele inkleeding is hieraan dienstbaar gemaakt. Gaarne en nit voile overtuiging vereenigt
Recenfent zich met de milde begrippen der waardige
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Schrijfiter,, doch meent, haar in beclenklng te inoeten geven, of zij Celesta (bl. 35 env.) wcl in den geest van
haar Kerkgenootfchap doet redeneren. Is bet niet eenigermate onnaauwkeurig uitgedrukt, dat dit Genootfchap zich ,
naar MENNO SIMONS, nog Mennonieten blij ft noemen?
Men weet immers , dat voorflanders van den doop der belaarden reeds lang aan den naam van Doopsgezinden de voor-.
keur geven. En was bier eerier Doopsgezinde vrouwe in
den mond worth gelegd , betrekkelijk het al of niet laten
doopen van haar kind, is geenszins het gevoelen der Doopsgezinden. Over de zaak zelve wil Rec. zich to dozer
plaatfe niet uitlaten. — De Schrijfiter heeft voorts kleine
verhalen van weer of min belangrijke gebeurtenisfen en ontmoetingen bier en daar op bevailige wijze ingevlochter.
Zoo geest een reisje langs den Rijn naar Zwitferland haar
aanleiding, om iets to zeggen over den firijd der Grieken
tegen hunne onderdrukkers. Dit geheele reisverhaal is regt
lief; doch inzonderheid beviel aan Rec. bet Plot, zoodat hij
niet kon nalaten , het volgende of te fchrijven: „ Hoe meer
ik den vaderlandfchen bodem naderde, des te fterker deed
zich ook weder bet verlangen naar duizend geliefde voorwerpen gevoelen. Al bet fchoone, al het bekoorlijke , dat
ik in vreemde landen gezien heb , heeft mij voorzeker verrukt, maar de innige liefde voor mijn vaderland niet uitgedoofd. Geheel mijn hart klopte voor ons dierbaar vaderland.
Neen , het' pronkt met geene hemelhooge Alpen of rnifchende
watervallen, maar het biedt ons onoverzienbare graanvelden,
die als meren van golvend goud het oog tot zich lokken ;
het biedc ons malfehe grasweiden aan, met lommerrijke boo.
men omplant , waar tallooze (oncelbare0 runderen vreed.
zaam grazen of in de verkwikkende fchaduw herkaauwen.
Ja , Nederland biedt ook uitmuntende vergezigten aan ,"
enz. — Het itult , de vestiging van het Christendom enz. getiteld, beviel niet in alien deele aan Rec., naar wiens oordeel de voorftelling op het laatst vooral Le dichterlijk words. —
Hoogsc belangrijk is de briefwisfeling tusfchen Maria en
Ernestina. Dezelve betreft het aangaan van eerie huwelijksverbindtenis tusfchen perfonen van verfchillende geloofsbelijdenis. Wat daarvan gezegd wordt, is waar en behartigenswaardig. Mogten welt alle jonge lieden, waar het
noodig is, zoo goeden raad ontvangen, en ook zoo goeden
raad opvolgen l Maria, een ouderloos meisje , twintig ja-
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ren oud , in eenen ftaat van afhankelijkheid verkeerende
en geen gunflig uitzigt in de toekomst hebbende , wordc
door een' in alle opzigten achtenswaardig' jongeling , die rijk
is, ten huwelijk gevraagd. Maar hij. is Roomsch, en zij
van de Protestantfche belijdenis. Naar het gewone oordeel
der menigte kan zij in hem eene beste partij doen, en het ontbreekt niet aan lieden , welke haar de verbindtenis ten fterkfte aanraden. Men zegt zelfs fpottende tot haar: Wat
kan het u fcheelen (fchelen), in welk een kerkgebouw van
Wertheim gaat bidden en zingen , wanneer gij maar vrijheid
hebt , om te doen, wac gij verkiest? Is van Wertheim te.
vreden , dat gij Procestantsch zijt , wel nu , dan kunt gij het
ligt ook zijn , dat hij Roomsch is." Doch Maria denkt
niet zoo ligtzinnig. Zij Wendt zich in gefchrifte tot hare
moederlijke vriendin; niet nadat reeds haar batik genomen
is, maar met een vast voornemen, om near den ontvangen
raad te handelen. Het antwoord , door Ernestina haar gegeven , is voortreffelijk — een belangrijk woord , vooral
ook in onze dagen niers hards of vijandigs tegen andersdenkenden behelzende , maar ronde taal , eenvoudige
waarheid , liefderijke, ernftige waarfchiiwing. Het fchoone
meisje , zachtzinnig van aard , door familie gedrongen ,
en in geval van weigering genoodzaakt , met eenig vrou.
welijk handwerk of in dienstbaarheid een middel van be.
ftaan te zoeken, blijft befluiteloos , tot dat' zij het ant.
woord ontvangt. Nu is hare keus beflist. Zij verklaart
aan den goeden jongeling, dat zij nooit zijne gade zal kun.
nen worden. Zij moet dien ten gevolge het huis van
hare tance verlaten, doch wordt liefderijk opgenomen door
de waardige vrouw , die haar zoo verftandigen raad had gegeven. — Ook de brief van Mevr. B. aan Mevr. Remi bevat
zeer veel goeds. De laatfte gaf zich aan wanhopige droefheid wegens den vroegtijdigen dood van haren geliefden echtgenoot over. Hare vriendin troost haar op gronden des Christendoms. Alle treurenden, die gaarne met gelatenheid in de
fchikkingen van hooger beftuur willen berusten, zullen met
genoegen en nut dezen brief lezen. — War over de Gevangenen wordt gezegd, is mede goed en behartigenswaardig. —
Het Christelijk affterven van Ernestina wordt in het Befluit
befchreven.
Het oordeel van Rec. is dus allezins gunilig. De correctie zou hier en daar iets naauwkeuriger hebben kunnen zijn,
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Enkele fouten , wat geflachten en interpunctie aangaat ,
wijte men niet aan de Schrijffter. Om den uitmuntenden
geest van dit book te beter te doen kennen, worde tiler aan
het volgende nog eene plaats ingeruimd: „ Niets is mij onverdragelijker,, dan een meisje , of eene vrouw,, die zich Karen aangewezen' werkkring fchaamt. Even befpottelijk , even
firafbaar zoude ik het vinden , wanneer mijn e Theodora een
afkeer toonde van vrouwelijke bezigheden, een' afkeer
toonde van in de ziekenkamer hulp en , troost te bieden , of
wanneer zij , alle huifelijke orde verfmadende , zich alleen
tot de eene of andere fiudie bepaalde, als wanneer mijn
brave Reinhart, met afkeer van zijne mannelijke werkzaamheden zich bezig hield met voor de keuken en wasch te
zorgen. Ja , nu ik van mijn' lieven man fpreek, komt het
gebeele mannelijk geflacht mij voor den geest ; ook dat, lieve
oom I is finds eene halve eeuw onbegrijpelijk veel vooruitgegaan ; denk al weder maar eens aan de kooplieden , die
voorheen geene boeken kenden , dan kantoor- of rekenboeken , die nergens vermaak in zochten , dan in het koffijhuis,
of bij de wijnflesch. Onze (Onder onze) kooplieden zijn
heden fieraden in de geletterde wereld. Men vindt onder hen
de edelfte volksdichters , fchrijvers en wijsgeeren; en toch
blijven zij getrouw in hunnen aangewezen' werkkring , als
koopman. Maar het is ook natuurlijk , dat zulke mannen nu
ook liefst levensgezellinnen hebben, die niet flechts de da.
gelijkfche fpijs fmakelijk weten te bereiden of doen bereiden, maar die ook den maaltijd kruiden door geestrijke en
verftandige gefprekken; levensgezellinnen, die de vrije uren
van den werkzamen man vrolijk en belangrijk doen voorbijfnellen , en waaraan hij de eerfte vorming van het verfiand
en het hart der kinderen gerust kan vertrouwen."
Eene afbeelding van de algemeen geachce en beminde
Schrijfiter verfiert het titelblad.

Uitgelezen Verhalen en Tafereelen uit het huifelijk lever?.
Naar het Hoogduitsch van G. w. c. STA RE Te Groningen, bij G. Wouters. 1830. In gr. 8vo. e19 Bl. 12 -:
e Vertaler, die tevens Uirgever is, zegt in een kort VoorD
berigt dat het werk, waaruit hij eerie bloemlezing deed, in
Duitschland bijzonder gunaig werd beoordeeld. Recenfent
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vertrouwt , dat de ftukjes , welke hier aangeboden worden ,
voor velen onzer landgenooten ook eene aangename lectuur
zullen opleveren. Hij althans heeft dezelve met ongemeen
genoegen gelezen. De opfchriften der negen Verhalen of
Tafereelen zijn : Het Likteeken. Het Moederlijke Kleed. De
angstvolle Namiddag. De Affland. De Erfenis. Het Bezoek. De
Kies. De Reis. De Gebrekkelijke. Het is niet noodig , het
beloop van ieder ftukje op te geven. In alien vindt men on.
gekunflelde eenvoudigheid , die van ware kunst getuigt. Overal
ttralen edele gevoelens door. Eerie bevallige inkleeding boeit
den lezer ; terwijl hier en daar belangrijke wenken en herinneringen voorkomen. Tot proef diene het volgende , dat nit
het derde verhaal genomen is : „ 0 dat alien , die tot de boogere en meer fchicterende flanden der maatfchappij behooren,
menfchenkennis genoeg bezaten en goedhartig genoeg waren ,
om lieden uit den middelftand , die, uit hunnen gewonen
kring gerukt, eens voor een pear wren onder hen verpiaatst
warden , niet aanftonds te miskennen , wanneer deze hen
(bun) alsdan eenigzins verlegen , bedeesd en vervelend voorkomen. Te huis en in hunne gewone bezigheden zijn zij
misfchien joist het tegenovergellelde en votkomen voor hunne
taak berekend , niettegentlaande zij zich in den hun vreemden kring even zoo weinig weten te vinden , als de gefle.
penile hoveling zich behoorlijk zoude weten te gedragen ,
wanneer hij zich plotfeling nit een Duitsch flat in her paleis
des Keizers van Siam verplaatst zag." Ook her volgendef
in de Erfenis voorkomende , worde hier nog medegedeeld :
„ En uwe fpreuken ?" „ Die heb ik meer in beoefening ,
dan in het geheugen. Intusfchen zal ik u zeggen , wat mij
aanftonds invalt. Bij voorbeeld Heb , wat gij hebt, en
woes, wat gij zit, eerst en bovenal voor uw huis. Er zijn
menfchen , die voor de geheele wereld vrolijk en aangenaam zijn, behalve voor hun eigen gezin ; en deze zijn er
waarlijk zoo erg aan, als een mensch , die geen hemd , gee.
nen rok en geen bed , maar een gouden horologie , om te
pronken , heefr. Mijn hoofdmiddel tot een vrolijk gemoed echter,, zonder hetwelk alle andere geene kracht hebben , is de
fpreuk: Neem warm deel aan andere menfchen. — Maar ziet
eens, de tafel is reeds gedekt; dus lets anders: Door praten over bet genieten moet men bet genieten zelf niet verzuimen , is ook een mijner ftelregels. Ik moet mij needs
over die al te verftandige en diepdenkende kinderen erge.
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ren , Welke over hun fpeelgoed redeneren, en er niet mede
fpelen."
De Heer woUTE RS hebbe dank voor zijne everbrenging,
en vinde in een' ruimen aftrek aanmoediging, om meer
van dezen aard te leveren. — Op bl. 52 zou in plaats van
geheel lijdend beter zijn geheel lijdeqk , en bl. 18o drukt
zeldzaam bervogen ook niet juist uit , wat er bedoeld wordt.

Kleine Godsdienaige Gezangen voor Kinderen , door Mejufvr.
C. M. DOLL EGGES. Te ilmjlerdam, by C. M. Ferrari.
1831. In kJ. S pa. 36 BI. f :- 3o.
elukkig was de inval, en onzer waarlijk godsdienftige naG
tie waardig, om een bundeltje godsdienftige gezangen op wijzen van de Gezangen, bij het Hervormd Kerkgenootfchap in
gebruik , te leveren. Elf dusdanige ftukjes worden ons bier
door eene vriendin der jeugd aangeboden. Alle zijn inder•
daad ftichtelijk , en , als eene proeve , onzer aanbevelinge
waardig. Mogc dezelve bijval vinden, en alsdan veelligt
door een tweede bundeltje worden gevolgd , zoo doe de
waardige Schrijffter haar voordeel met navolgende bedenkingen , voor zoo verre die haar gegrond voorkomen. Het eerfte
en tiende flukje zijn te lang om geheel uit te zingen, en
beide hebben bovendien meer van een verhaal, dan van een
gezang. Bl. 5. Jezus paarde deugd met godsdienst: waar
werd de laatfte immer zonder de eerfte gevonden? Bl. 9
that uw voor u. BI. 54. reg. 6. is eene fyllabe te lang. In
het Danklied na eenen OVERMATIGEN Regen heerscht , onzes
inziens, eenige verwarring , door die overmaat te weeg gebragt , vooral in couplet a. BI. 30. wordt het terughouden van
Benjamin niet juist voorgefleld, door het zwijgen van den beker. Alijas oogen en eens Christen , bl. 31 en 35 , taalkundig
niet te verdedigen. BI. 36. op ddri na laatfte reg. is de
fmelting der vokalen verzuimd. — Mejufvrouw DOLL E GG E s verdient aanmoediging in haar loffelijk pogen.

BOEKBESCHOUWING.
Leerredenen, door j. TER BORG. Te "Inallerdam ,
b# G. J. A. Beijerinck. 1831. In gr. 8vo. X en
307 bl. f 2- So.

I

n eene korte Voorrede van ilechts ruim twee bladzijden geeft de Heer TER BORG te kennen , wat hem
bewogen hebbe , om dezen bundel Leerredenen uit te
geven. Zijne veranderde denkwijze is bekend. Hij zelf
drukt zich dienaangaande aldus uit: „ Het dekfel, dat
op aller harte van nature ligt , hield ook voor mij de
verborgenheden van het Koningrijk der Hemelen bedekt
tot dat het Gode genadiglijk behaagde, bijzonder in de
jaren 1826, 1827 en 1828 , mij van flap tot flap als bij
de hand te leiden in de kennisfe van zijn woord en van
de waarheid, gelijk die in CEIRIST, US is." V66r zijne
komst te Amflerdam , toen hij in Vriesland , eerst te
Oldeboorn en later te Dantumawoude, het leeraarsambt
tot groote ftichting van velen bekleedde, meenden reeds
deze en gene foms eenig fpoor van overhelling tot mysticismus bij den man op te merken. Nogtans achtte ieder
den hartelijken en gemoedelijken Prediker zeer hoog. Een
zachte en Hie geest maakte hem aangenaam en beminnelijk in den omgang. De toon zijner prediking had iets
roerends , dat terflond inneemt en de hoorders wegfleept.
Hij fcheen zijne kalme blijmoedigheid in de harten van
anderen over te itorten, wanneer hij Gods liefde in
CHRISTUS verkondigde.
Het is dan ook geenszins te verwonderen , dat de Ge_
meente der Doopsgezinden te Am/lerdam den Weleerw.
TER BORG met zoo veel genoegen hoorde en tot Karen Leeraar wenschte te hebben. Deze verplaatfing fcheen
voor zijne verdere ontwikkeling en worming nuttig te
zullen worden. Omgang met kundiger mannen , meende
men, kon misfehien een middel zijn, om hem te bewaren
BOEKBESCH. 1831. NO. 13.
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voor afdwaling op bijpaden , die ligt worden ingeflagen,
wanneer de Prediker het vuur zijner verbeelding niet
tempert, maar voornamelijk op het gevoel werkt en door
beeldrijke voordragt poogt te roeren, in plaats van juiste
en heldere begrippen mede te deelen aangaande de waarheid , welke daar is in CHRISTI'S JE z u s. Eenige
jaren verliepen er, en T E it BORG voldeed aan de verwachting. Hij fprak menige voortreffelijke leerrede uit,
en , gelijk voorheen in Vriesland , flemde ook bier zijn
wandel overeen met zijne woorden. Ach! ware de man
daarbij gebleven, wat had hij veel nuts kunnen ftichten
bij zoo belangrijke Gemeente en in zoo volkrijke Stad! —
Het was niet eerst in 1826, dat de zoo algemeen beminde en door achtingwaardige lieden met veel ftichting
gehoorde Prediker blijken van veranderde denkwijze begon
te geven. Neen , velerlei liep er zamen en werkte mede,
om den welmeenenden man in verbijstering te brengen
en te doen dwalen. Had hij vroeger te gunflig misfchien
gedacht over de mofchen , in 1825 reeds helde hij tot
een ander uiterfle over. Het was merkbaar in zijne
leerredenen en gefprekken. Hij befchouwde het menschdom te veel enkel van de ongunftigfte zijde , en zag het
menigvuldige goede voorbij, waarvan de ftad zijner inwoning fteeds zoo vele blijken oplevert. Zijne ware
vrienden bedroefden zich , en poogden door minnelijke
toefpraak hem te waarfchuwen. Doch het mogt niet baten. TER BORG meende, een hooger licht te hebben
en helderder te zien, dan anderen. Eenmaal in dezen
waan zijnde, en alien , die niet gelijk hij zagen , voor
blind houdende, ging hij van flap tot flap verder, en
kwam ten laatffe tot een gevaarlijk uiterfle.
Offchoon hij nu eindelijk de waarheid eerst regt meende te kennen , en CHRISTUS te prediken , gelijk
CHRISTI'S gepredikt moet worden, begreep hij het
leeraarsambt niet !anger te kunnen waarnemen bij eene
Gemeente, welke geenszins met hem in denkwijze was
veranderd. Hij legde dus vrijwillig zijn beroep neder,,
en mogt van den kant des Kerkeraads edelmoedige be-
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handeling ondervinden. Opmerkelijk is de bekentenis in
de Voorrede: „ Zoo kon het wel niet anders , of mijne
prediking moest , bij alle zuiverheid van eene mij nieuw
ontdekte waarheid, echter nog met vele onzuivere uitdrukkingen doormengd zijn overal , waar die waarheid in
betrekking kwam met verborgenheden of bijzonderheden,
die mij nog bedekt bleven voor een' tijd." Evenwel
waren , gelijk daar verder wordt gezegd, in die laatfte
jaren , vele van des Predikers leerredenen, en veelmalen ,
op zijne vergunning, afgefchreven en in omloop gekomen. Hij vond dus goed , eenen bundel van dezelve

door den druk openbaar te maken, om het werk van
dien vorigen qd nu in eene meerdere zuiverheid of ontwikkeling te voorfchijn te doen komen.
De leerredenen zijn tien in getal. De eerfte heeft dit
opfchrift: Over de verbreking van het aardfche hods

en den grond der verwachting van het hemelfche , volgent de Apostolifehe betuiging a Cor. V: Na eene
zeer korte inleiding , wordt het plan dezer Leerrede aldus opgegeven: „ Het aardfche hods dezes tabernakels

worth verbroken ; dan hebben de geloovigen een gebouw
van God , eeuwig in de hemelen: ziet daar de Apostolifche betuiging , waarover wij in het eer/le gedeelte onzer
Leerrede wenfchen te fpreken. Dan zullen wij, in de
tweede pIaats , de aandacht vestigen op de vastigheid
des geloofs , waarin deze betuiging is uitgeftort: wij weten, als wij flerven, hebben wij een gebouw in de homelen. Daarna hopen wij met toepasfelijke bedenkingen te
befluiten." Het eerfte gedeelte heeft deze onderdeelen:
A. Ons aardfche bids dezes tabernakels wordt verbroken. B. Dan hebben de geloovigen eon gebouw van God,

een bids niet met handen gemaakt , maar eeuwig in de
hemelen. De Prediker fchijnt er geen acht op gegeven
te hebben , in welken zamenhang de tekstwoorden voorkomen, en waarom de Apostel zich hier juist zoo nitdrukte. Had hij dit gedaan, de preek zoude buiten
twijfel andere zaken bevat en een ander beloop gehad
hebben. P A ti L U s wilde doen opmerken , wat onder
Pp
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de verdrukking den Christen kan opbeuren en bemoedigen ; T E R BORG zegt : „ Niet flechts om de broosheid,
maar ook om de moeijelijkheid van het leven , waaraan de
zonde knaagt , nit te drukken , wordt ons ligchaam
voorgefteld onder de twee zinnebeelden van een aardsch
huis en van een tabernakel." Over beide deze beelden
nu fpreekt hij afzonderlijk onder i en 2. Deze onderfcheiding tusfchen huffs en tabernakel is echter gezocht
en geenszins alzoo bedoeld door den Apostel. Ter liefde
van zeker ftelfel wijkt de Prediker terflond geheel of
van de vergelijking in den tekst. Na herinnerd te hebben, dat God den mensch naar zijnen beelde fchiep en
dat de mensch naar Gods beeld in Christus werd gefchapen , befluit hij aldus : „ Zoo was dan de mensch oorfpronkelijk eene woonftede van den Allerheiligften , en
zijn ligchaam een huis tot verlustiging der ziele. Maar
de Booze nam er woning in , en bet verdorvene bragt
verdorvenheid voort." Niet de mensch , maar zijnflerfe/0
ligchaam wordt bij een vergankelijk huis — bij eene
tent vergeleken. Daar is niet de minfle reden , om te
onderflellen , dat de Apostel hier aan eene woonflede van
den Allerheiligflen of van den Boozen gedacht zoude
hebben. Vervolgens zegt TER B O R G weder, dat deze
woonflede, waarin de ziel met eer en heerlsykheid gekroon-d was , een huis van ziekte, verderf en dood is,
om der zonden wills, naar Gods geregtigheid. Hij
neemt dus de woorden niet telkens in denzelfden zin ,
en vervalt alzou tot verwarring van begrippen. Waaroth het ligchaam der menfchen nog meer eigenaardig
worth voorge/leld onder het beeld van een tabernakel of
ligt verbreckbare veldtente, vindt men voorts a , ap
eene allezins gepaste en treffende wijze , voorgefteid.
ja , zoo is het — op het herdersleven der Aartsvaderen wordt gezinfpeeld. „ Ons ligchaam (leest men hier)
is eener veldtente gelijk. Wij behooren hier op garde
niet te huis. De pinnen worden nit den grand gerukt ,
en wij moeten van woning veranderen. Hebt gij u toebereid ? Hebt gij u niet toebereid ? De hut valt
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Wij moeten been. Geen goud of fchat , geene wijsheid
of kunst, geen vorst of koning kan ons een nieuw
aardsch huis verwerven. Wij moeten, ja! wij moeten
been." Over de troostvolle verzekering, dat de bekeerden en vr#gekochten des Heeren na den dood een gebouw van God, niet met handen gemaakt , maar eeuwig
in de hemelen , hebben , wordt B, gefproken. Oncler
veel goeds komen ook bier weder uitdrukkingen en aaninerkingen voor, waarmede Recenfent zich geenszins kan
vereenigen. Bl. 3 was gezegd , dat de mensch oorfpronkelfik eene woonfiede van den Allerheiligfien vas, maar
dat de Booze er woning in nam , en dat God er uit verflooten werd ; bl. 9. komt TER BORG op hetzelfde ter
rug, doch de voorftelling verfchilt nog al eenigzins. Hier
drukt hij zich aldus uit : „ Dat gebouw (het eeuwige)
is van God , van God zelven toebereid. En God zal
aan bet Zane toch wel heerlijkheid geven ja! het
aardfche huis was ook van God geweest, doch de Amdige mensch had het den Boozen ter woning gegeven."
Op eene zonderlinge wijze fpeelt de man met woorden
of beelden, en geraakt dus tot ongerijmde ftellingen. Het
aardfche huis is dan nu bedorven. Door de fchuld van
den mensch, des Allerheiligllen woonftede , of van den
Booze, die er woning in genomen heeft? Dit blijkt niet.
„ Die in den Zoon is, (leest men verder,, bl. Ia.) is
zijnes , en voor elk , die zijnes is , bereidt Hij een gebouw der heerlijkheid , en dat wordt in vastigheid bewaard. Nimmer kan de zonde onder den Overften Herder het beginfel der flooping en des verderfs er weder
inwerpen. Het is een gebouw Gods en het blijft Godes ,
maar niet eens vreemden uit het rijk der duisternisfe ,
zoodat God het uit zijne handen zou doen vallen en
overgeven, geiijk bet aardfche." God heeft dus het
aardfche gebouw — den mensch ? of des menfchen ligchaam ? — uit zijne handen doen vallen en overgegeven!! Waar wordt dit geleerd in den Bijbel? — De
beperkte ruimte van dit Tijdfchrift lags vier toe, de
ganfche preek door to loopen en alle bijzonderheden
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te geven. Het geheel is eerie mengeling van waar en
onwaar,, van bijbelfche en niet bijbelfche voorftelling.
De toepasfing vangt aan met de woorden : „ Wire er
geen verderf in ons , wij zouden in den vrede Gods
Leven, en fterven, en opwaken uit de fluimering des
doods." Rec. kan dit toeftemmen , maar begrijpt niet ,
hoe TER BORG het overeenbrengt met zijn ftelfel.
Volgt niet hieruit , dat het aardfche huis dezes tabernakels evenwel verbroken zou worden , al had ook de
Booze er geene woning in genomen ? Op bl. 3o ftaat :
In broze tabernakelen woont , waarin de Duivel
woning zoekt. Dus zijn er dan ook nog, waarin de
Booze geene woning heeft; anders behoefde hij niet te
zoeken. Verder loopt het in het oog dat de mensch ,
die eerst voorgefteld was als woon/lede, het zij van God,
het zij van den Duivel, hier gezegd wordt in een' tabernakel te woven. Voorts fchijnt op de eene plaats
een gemakkelijk gelooven — geloof zonder de werken —
gepredikt te worden. Men leest bl. 27: „ Geloof alleenlijk. Zegt ! neemt gij Hem (CHRISTUS) aan ?
Zijne heiligheid wordt dan uwe heiligheid ; want zoo als
Hij is , zijn de geloovigen gerekend bij den Vader,, omdat
de Heere er alles voor heeft volbragt." Op eene andere ,
bl. 2.9 , volgt echter : „ Die de uitnemendheid der
kracht, Welke Godes is, en niet uit ons , heeft leeren
kennen , blijve daarom toch in veel vreezen en beven
wandelen. De heiligen Gods hebben ook geftriiikeld.
Lit oogenblik van zorgeloosheid — en de geloovige
kan in zonde en zielsduisternis vervallen , en uitvallen
uit zijne vastigheid. Weet , dat de Apostelen fteeds
voortgingen, de meest gefterkten nog te waarfchuwen en
te vermanen , hun voorftellende den ftrijd van kastijding
of beproeving , die hen nog zou kunnen wachten , eer het
aardfche huis gefloopt wordt, om in het nieuw gebouw der
hemelen voor alien verderen ftrijd opgeborgen (I) te worden. Houdt dan ook gij zelven nimmer op, om u zelven
en anderen op te fcherpen, door woord en door leere en
door voorbeeid , in alle goede werken en in liefde der
godzaligheid."

LEERREDENEN.

567

De tweede Leerrede is : Over de te zamenwandeling
met God , naar aanleiding van Amos III: 3. Heeft
de Profeet werkelijk datgene bedoeld , wat TER B O R G
hier onderflelt , zonder het te bewijzen ? Wanneer men
vs. 8 en 9 vergelijkt , valt er voor eene andere opvatting nog al iets te zeggen. Waarom dit verzwegen ?
of waarom althans de gronden voor de gekozene opvatting niet genoemd ? De preek begint met deze aanmerking : „ Eenvoudig en klaar is de zin van het tekstwoord. Het fpreekt van zelf : twee menfehen kunnen
niet te zamen gaan , als zij niet bijeen zijn. Zoo is
het met toepasfing op God. Immers God en de mensch
kunnen niet te zamen wandelen , ten zij ze bijeen gekomen zijn." Moet het zeggen van AMO s zoo opgevat
worden , als de Prediker wil , hij had dit uit den zamenhang behooren aan te wijzen , en de hoorders opmerkzaam te maken op den toeftand des yolks , dat niet
met God wandelde. Maar hij laat de noodige Schriftverkiaring daar,, en haast zich , om zekere geliefkoosde
meeningen voor te dragen. Hij handelt, I. over het te

zamen wandelen van God en den mensch, II. over het
bijeetzkomen van God en den mensch , III. over ha toepasfe4yke der zake op ons alien. De onderdeelen van
1. zijn i. wat het niet is, 2. vat het werkelf/k is, en
3. dat alle onze zaligheid , en eenwig, er van
afhangt. Te regt laat TER B O R G de aanmerking
voorafgaan , dat het vervullen van pligten behoort tot
den wandel met God. Hij zegt , dat het er een zalig
deel van is. Kon dit laatIte bewezen worden , dat
pligtvervulling flechts een gedeelte van den wandel met
God uitmaakt , zoo zoude het waar zijn , dat daartoe

meer wordt gevorderd. Op dit wine punt komt alles
aan. Doch het bewijs is achtergebleven. Ook hier mag
men toepasfen het bekende : Die wd onderfcheidt,
onderwzjst Aan behoorlijke onderfcheiding hapert
het bij den Prediker. Vanhier al Weder die jammerlijke
verwarring van waar en onwaar! — De zaak zelve is
toch zeer eenvoudig en voor ieder begrijpelijk. Het
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komt er flechts op aan , in welken zin men het woord

pligtvervulling neemt. Het vervullen van eenige, zelfs
van vele pligten is nog geenszins datgenc , wat men
eenen wandel met God mag noemen. Leeft iemand b. v.
matig en regtvaardig , maar doet hij het niet uit eerbied ,
uit liefde , uit gehoorzaamheid jegens den heiligen Wetgever , met den woord , doet hij het niet, om aan God
te behagen , hoe onberispelijk voorts , en loffelijk zelfs
in vele opzigten , dat Leven zijn moge , het is echter geen
wandel met God. Doch wanneer wij, in een' Christelljken zin , van pligten fpreken , fluiten wij irnmers die
jegens God niet nit. Integendeel , wij erkennen , dat
godsdienfligheid aan al ons doen en laten de regte waarde
moet geven. En in zoo verre nu eenig mensch den
ganfchen omvang zijner pligten poogt te behartigen uit
een zuiver beginfel , om aan Gods heilige bedoelingen
te beantwoorden en naar Gods welbehagen te Leven ,
mag men van den zoodanigen , in eenen echt bijbelfchen
zin, zeggen , dat hij met God wandelt , gelijk HENOCH
met God wandelde. Maar dit wil TER BORG niet.
Letterlijk flaat in de preek het volgende : Doch heiliging is iets meer (van pligtvervulling was gefproken);
iets meer ? het is geheel iets anders, als zedelijke verbetering. Het laatfle is eene verfijning , cene fcherping , eene verhooging , eene verheeriijking van het leven en den levensprikkel Adams , en dus eene opglanfing(!) van den ouden mensch." Waar wordt dit geleerd
in de Heilige Schrift ? De man , die 7.66 predikt ,
fchijnt er niet op nagedacht te hebben , welke de eigenlijke bijbelfche beteekenis van heiligen en heiliging is.
Of wilde hij alleen te kennen geven , dat men zonder
godsdienftigheid de regte zedelijke verbetering niet kan
verwachten ? Maar neen, hij ftelt heiliging en zedelige
verbetering, als ftrijdige dingen, tegen elkander over. Hij
zegt wel niet uitdrukkelijk , maar de inhoud van zijne
redenering komt toch hoofdzakelijk hierop neder , dat
tie nitnemendfle deugden van Heidenen , en van. Christenen ook, welke het Christendom uit een ander oogpunt
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befcbouwen , flechts blinkende zonden zijn. Hij vraagt:
„ Is het (wandelen met God) toepasfelijk op Heidenfche wijzen, die weleer in verlichting, in befchaving,
in natuurlijke zedelijkheid en burgerlijke deugden zoo
zeer foms uitftaken , dat zij ons te dezen aanzien tot
voorbeelden , ja tot befchaming ftrekken ?" En hij beantwoordt zelf die vraag aldus : „ M. H. ! Er kwam
eene {femme nit den hemel , roepende : Daar is niemand

regtvaara'ig , ook niet an. Daar is /demand, die verflandig is. Daar is niemand, die God zoekt. Daar
is niemand , die goed doet , daar is niet tot den toe."
Dat beet bewijzen ! Zoo kan men alles van den Bijbel
maken en de ongerijmdfte ftellingen verdedigen. Vooreerst is bet niet waar, dat er zoodanige flem uit den helve/ kwam. En zien wij Ps. XIV en Rom. III: io —12
in, dan blijkt verder,, dat noch David , noch Paulus znlks
van Heidenen beweerd heeft, die in verlichting, befehaving en zecle4ykheid uitmunteden. Het lied van DAVID
heeft tot onderwerp de dwaasheid van lieden, die in
bun hart zeggen , dat er geen God is I — van hoop.
moedige grooten , die het yolk verdrukken. En Paulus
redeneert tegen Joden , die het regtzinnig geloofmeenden
te hebben en op de wet roemden , maar God ont-

eerden door het overtreden der wet , zoodat om hunnentwil de naam Gods werd gelasterd onder de Heidenen , Rom. II: 2.3 , 24. Nog CODS vraagt TER so R
Zal ik het toepasfen op den onbekeerden , niet wedergeboren Christen , die in den lof van zedelijkheid de Heidenfche wijzen overtreft ?" En zijn antwoord is: ,, Dat
kan ik niet. Gods Geest verbiedt het mij , offchoon
ook mijn vleesch het zou wenfchen. Yoorwaar,, voor-

waar , ten z fy dat iemand wederom geboren worde ,
kan het koningmjk , waar God en de mensch te zamen
wandelen, niet zien, dit boor ik nog heden uit den
hemel roepen. M. H. ! ik betuig het u bier, fprekende
naar den menfche , ik wilde zoo gaarne alien zalig noemen! maar wat beteekent de zaligfpreking door eete
mensch , waar God bet niet doer ?" — Tot welke ver-
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warring van begrippen kan iemand vervallen , wanneer
hij geenszins met gezonde uitlegkunde te rade gaat ,
maar de woorden uit het verband rukt ! Christen te warden of Christen te zip; fl uit immers datgene reeds in,
wat in de H. Schrift door bekeering of wedergeboorte
wordt aangeduid. Van deze verandering in denken , begeeren en handelen fprak de Heiland tot NICODEMUs. Zal men dan den lof van zedelijkheid minachten bij den Christen , die het goede wil en Gods geboden tracht op te volgen ? en kan vermeende regtzinnigheid het gebrek aan zedelijkheid vergoecien ? In den Bijbel wordt het niet geleerd. Men denke flechts aan de
gelijkenis van den barmhartigen Samaritaan. Lezen
wij ook niet , dat men den boom kent aan de vruchten?
CHRISTUS wil de genen , die doen , wat Hij vordert, voor de zijnen — voor Christenen erkennen , en Hij wekt hen op , om God te verheerlijken
door het dragen van vele vruchten. P A U L u s fpreekt
van Heidenen, die, de (Joodfche) wet niet hebbende,

maar van nature de dingen ddende, die der wet zfyn,
zichzelven eene wet zijn, voor zoo verre zij namelijk ,
hun redelijk verltand gebruikende , befef van pligt hebben en volgen, Rom. II: 14. Welk een loffelijk getuigenis wordt Hand. X van CORNELIUS, den hoofdman , gegeven ! VOOr zijnen overgang tot het Christendom waren zijne gebeden en aalmoezen tot gedachtenis
opgekomen voor God. PETRUS leidde derhalve uit
hetgene hij zag en hoorde dit befluit af : Nu verneem
ik in waarheid , dat God geen aannemer des perfoons
is; maar onder alien volke ieder , die Hem vreest en
regt handelt , is Hem aangenaam. Juist omdat de
hoofdman naar het licht , dat hem befiraalde , zijne pligten getrouw behartigde , was hij niet verre van het koningrijk der hentelen , en werd hem door Gods genade
gelegenheid verfchaft , om den Zaligmaker te leeren k ennen , die geopenbaard is , om onze zonden (de zonden
zelve , niet enkel de gevolgen der zonde) weg te nemen.
Joan. III 5.
Beter is , wat 2. gezegd worth over
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het wandelen met God, offchoon bier en daar weder
zonderlinge uitdrukkingen voorkomen , zoo ook in hetgene
in de derde onderafdeeling voorkomt. Het tweede hoofddeel der preek heeft deze drie punten : i. Van nature
is de mensch niet bü' God , 2. van nature wit de mensch
liever niet bij God zip; , 3. van nature kan de mensch
niet bij God komen. Uit deze opgave zal men wel kunnen afleiden , wat men hier verder zoo al heeft te verwachten. TER B O R G zegt , dat de Gode onderwerpelffke bepeinzing en geloovige omhelzing der drie opgegevene zaken, Welke in zichzelven zeer bedroevend zip; ,
de eenig mogelffke weg is , waarop God en de mensch
kunnen been komen, om te zamen te wandelen, tot
eindelooze heer%kheid der fchuldige ziele. Dat wil ,
met andere woorden, zeggen : om zalig te worden ,
moet men juist deze mystieke denkwitze volgen. Maar
in den tekst ftaat niets van dat alles. Dat wij genadige
vergiffenis noodig hebben , zal wel niemand ontkennen ;
en wie zou dwaas genoeg zijn , om eigene deugd bij
God in rekening te willen brengen ? Ook in deze
preek hapert het aan behoorlijke onderfcheiding. Vandaar zoo veel waars en onwaars vermengd onder elkander. En de toepasfing ? Die leer is nog al gemakkelijk , en misfchien juist hierom zoo aannemelijk voor
fommige lieden, TER BORG vraagt: „ Kan God zich
dan bij den onheiligen voegen , en hem heilig maker ,
en zalig door allerlei goede gezindheden en werken ?"
En zijn antwoord is : „ 0 ja! Geliefden ! wat God ,
om de glorie zijner onfchendbare majesteit , en wegens
de heiligheid en onkreukbare regtvaardigheid zijner onbegrijpelijke natuur,, volgens het woord , niet kon , dat
heeft Hij voor zijne ontfermende liefde mogelijk gemaakt , en dat doer Hij ..... De Heer van hemel en
aarde wordt zelve een zoon des menfchen, om voor zondaren het verzoeningsoffer te brengen , opdat bij derzelver behoudenisfe het hooge hemelregt toch vervuld (*)
( I) Rom. VIII: 4. — Wat men door het vervullen van
het regt der wet verfiaan moet, blijkt duidetijk genoeg uit de
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worde , en eene heiligheid en geregtigheid gezien worde, die zonder voldoening Been fchuld vergeeft." Rec.
onthoudt zich van aanmerkingen op zoodanige onbijbelfche ftellim„ren , en verwijst alleen op i Joan. III: 3 en
7. en 2 Petr. I: 3-11.
bijgevoegde woorden : die niet naar den quiche, maar naar
den geest wandelen. — REC,
(Het yervolg hierna.)
Tiental Leerredenen, door A. VAN BEMMELEN,
Predikant to Oosterhout. Te Breda, bg F. P. Sterk.
In gr. 8vo. V en 265 bl. f 2-80.

De geachte Schrijver wilde het hoogfchatten van Evangelifche verlichting en het betrachten van gadsdienJlige
levenswil sheid bevorderen. Te dien .einde heeft hij de
volgende onderwerpen behandeld : De verlichting van
het Evangelic eene behoefte voor de menschheid (tekst,
Eph. V: 14). De grootheid van JEZUS, gebleken
de genezing van eenen blind geborenen (Joan. IX: 1—
38). De Jlandvastigheid van JEZUB, bg verfchillende
beoordeelingen (Joan. WI: 1 — 18). De genezing van
eenen kreupel geborenen door BETRUS en JOANNES,
eene historifche proeve van den geest van het Evangelic
(Hand. III: I —26). De ware wgsheid (Job XXVIII:
x — 28). De Christelgke w:Isheid met liege vereenigd
(Jac. III: 17, 18). De godsvrneht van DANIEL,
beproefd aan het hof van DAR 1US (Dan. VI: 1-11).
De verlosfing van DANIEL (Dan. VI: 12.-29). De
genoegens van de Godsdienst (Pf. LXXXIV: z—i3).
De bediening van het Evangelic eene beaicning der
vrgrnoedige liefde (Philern. vs. 8 , 9'.)
Men uit deze opgave, dat de Leerredenen in zeker
verband met elkander Haan en eenigermate iën geheel uitmaken. De Eerw. VAN BEINIDIELEN heeft zich vroeger van eene zeer gunFtige zijde doen kennel]. Wij kunnen
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ook dit werk aanprijzen , en twijfelen niet , of hetzelve
zal doOr velen met genoegen gelezen worden. Wij hebben Beene aanmerkingen van aanbelang te maken , en
achten het onnoodig , het beloop van elke leerrede op
te geven. VAN BEMMELEN tO011t, de behoefte van
zijnen tijd te kennen. Tot uitlokkende proeve deelen
wij het volgende mede : „ Wat dunkt u dan , Geliefden ! van hen, die zich aan de godsdienftige vergaderingen onttrekken , under voorwendfel , dat zij God in hun
huis wel kunnen dienen ; dat zij zich aldaar even goed
kunnen ftichten , en hiertoe geen' kerk noodig hebben ;
dat zij het altemaal weten , wat hun door den Leeraar
gezegd kan worden, of ten minfte , dat er that's, door
uitgegevene leerredenen en andere gefchriften , hiertoe
hulpmiddelen genoeg voorhanden zijn ? Vraagt niet , of
dit alles en in alien deele zoo is en gefchiedt dit zou
misfchien de proef niet altijd kunnen doorflaan zoekt
alien , die zoo fpreken , niet te naauwkeurig in hunne
huizen ! gij zoudt hen mogelijk even druk , als anders ,
in hunne dagelijkfche bezigheden , of daar buiten in
allerlei vermakelijkheden vinden waartoe zij den dag des
Heeren opzettelijk hebben uitgekozen en geheel toegewijd
maar laat u althans hierdoor niet misleiden , Christenen !
en u niet van wezenlijk nut en genoegen berooven. Het
zij al eens zoo , dat gij , tot beantwoording aan geme/de
godsdienftige oogrnerken , noch Kerk noch Leeraar noodig hebt , gij blijft echter gezellige wezens, die zeifs in
het gemeene leven uw genoegen vergroot acht , als gij
dit met anderen deelen kunt; en zult gij dit niet fmaken
in de beste zaak ? Zal die, die alleen u tot ongezellige wezens maken , en u flechts in uwen kring doen
ntudraaijen, zonder u om het welzijn van anderen te
hekommeren ? Zal dit de vrucht van het Christendom
zijn dat weer, dan iets anders op de wereld , een middelpunt van vereeniging is ?" — Regt zoo, waardige v AN
BEMMELEN! Gij bezit menfchenkennis , zoo onmisbaar year den Godsdienstleeraar , en tech zoo diftwijis
bij velen hunner,, helaas ! vergeefs gezocht.
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De Christenleer zonder Gefchiedenis en Inkleeding.
Godsdienflig Leesboek voor nadenkende BelfIders. Te
Amflerdam , bij de Gebroeders Diederichs. I8a9. In
kl. 8vo. VI , 53 bl. f :- 5o.

W

elk een veelbelovende titel! Wien doet zijn weinigje eigenliefde zich niet rangfchikken onder die nadenkenden , voor welke het boekje bij uitzondering beftemd
is ? Maar cok die Voorrede ! hoe gefchikt is zij, om
de opmerkzaamheid zich op het werk met de grootfle
infpanning te doen vestigen! „ Sedert jaren lag dit
„ boekske onopgemerkt onder mijne handfchriften , om„ dat ik eene vroegere uitgave ontijdig oordeelde, zon„ der dat ik mij den oorfpronkelijken Titel of Schrijver
„ kan erinneren, van wien ik het hoofdzakelijke ont„ leende. Thans acht ik dien tijd aanwezig in opzigt
„ tot de vordering onzer landgenooten in redelijke be„ fchaafdheid en door dezelve tot hare tegenwoordige
• behoeften.” Zie ! men moest wel zoo onbekwaam
zijn tot denken als de fteenen St. Joris , indien men
door zulk eene aankondiging niet nadenkend wierd! Dien
invloed althans had deze aanhef op ons. Maar , de
Schrijver of Uitgever houde het ons ten goede, juist
ons nadenken bragt ons op de vraag : Hoe is het mogelijk , dat zoodanig hoogstbelangrijk boeksken, waarvan
eene vroegere uitgave ontijdig geacht werd , wegens gebrek aan vordering onzer landgenooten in redelijke befchaafdheid (dit is toch een wettig gevolg van het aangehaalde), van welks te vroege openbaarmaking dus
vervolging, verkettering, en wie weet wat al, te duchten was, — hoe is het mogelijk, dat het onopgemerkt
bleef liggen ? Baarde de zorg voor zulk eenen gevaarlijken fchat den bezitter dan Beene vrees ? En echter
het is zoo, zoo onopgemerkt lag het boeksken, dat de
Uitgever zelf zich niet eens den oorfpronkelijken Titel
of Schrijver kan herinneren! De man moet zeker weer
over andere zaken , dan over dit gefchrift , nagedacht
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hebben. Intusfchen hoe gelukkig , Lezers , zijn wij ,
die het mogen beleven , dat een zoo lang verborgen
fchat zonder gevaar aan het licht kan komen !

Prisca javent alios ; ego me nunc denique natant
Gratulor.
Maar van wanneer dagteekent zich toch dat gelukkig
oogenblik , federt hetwelk onze Landgenooten tot die
redelijke befchaafdheid zijn geraakt , Welke hen vatbaar
maakt voor het nut van dit boekje ? Dit fchijnt de Uitgever al weder aan het nadenken van zijne Lezers tot
uitvorfching over te laten. — Maar wie is niet reeds
begeerig , om iets meer te weten over de !trekking van
het werk ? „ Er heerfchen ," let wel , Lezer ! „ er
heerfchen overhoops dwalingen onder de algemeene Christenheid. Dus is het gelegen met de regtmatige begrippen wegens God, diens wezen en befluur,, met de
bijbelfche gefchiedenis der fchepping , met de openbaring
in het algemeen en met die van Adam , Abraham , Mozes , de Profeten en van Jezus Christus in het bijzonder.
Zoodanig is het gelegen met het leerbegrip der Driaenheid , Voorbefchikking, Erfzonde, Geloof, 'Verzoening,
Regtvaardigmaking, Vergeving van zonden , en andere
leerftukken meer, die eene wel in zichzelve eenvoudige,
doch tevens uiteengezette en wijsgeerige nafporing behoeven. Tot dit bijzonder oogmerk ," namelijk tot deze
eenvoudige , maar te gelijk uiteengezette en wijsgeerige
nafporing , „ is het tegenwoordige werk opgefteld."
Nu weet gij het , Lezer ! Al hetgeen , waarover de
grootite Godgeleerden , Wijsgeeren , Liberalen en Obfcuranten , Hetcro- en Orthodoxen van ouds te vergeefs
hebben gefchreven , getwist , en elkander onder allerhande anen en isten gerangfchikt hebben , dit alles wordt
in dit kleine boekje eenvoudig uiteengezet en wifsgeerig
nagefpoord. Dit heeten wij den ital van Augias met
eenen Hercules-arm reinigen ! jammer , dat de Uitgever
den naam van den Schrijver vergeten heeft. Die naam
heeft even zoo veel regt , om aan de vergetelheid ontrukt te worden, als die van PHILIPPUS AUREOLUS
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THEOPHRASTUS PARACELSUS BOMBASTUS

anders gezegd Doctor
E.Ls s , en de Schrijver van het onderhavige werk mag
even zoo goed , als PARACELSUS in zijnen tijd , alle geleerden toeroepen : „ Gij moet achter mij , ik niet ach„ ter u , gij van Pars , gij Nan Montpellier , gij van
• Zwaben , gij van Meisfen, gij van, Keulen, gij van Wee„ nen en alwat aan den Donau- en aan den Rijn-liroom
„ ligt, gij eilanden in de zee , gij
Daimatii , gij
, "'them, gij Griek , gij Arabier,, gij Israiliet; achter
• mij , en ik niet achter u ; mijne is de opperheer„ fchappij 1”
Oordeel zelf, Lezer De quintesfentie van alle noodige wijsheid wordt u aangeboden in 53 bladzijden. Het
volgende diene tot eene proef van het oordeelkundige der
behandeling : Ook dan zelfs wanneer de mensch zijne
„ vermogens misbruikt ten kwade , wordt zijne vatbaar„ held ontwikkeld, zijn nadenken gefcherpt , zijn geest
„ van waarneming opgewekt , zijn moed geflerkt ow alle
„ hindernisfen en gevaren te overwinnen.” Zoo dachten
er de Spartanen ook over , en lieten hunne kinderen
honger lijden , opdat zij , door te Helen , hunne vatbaarheid ontwikkeien, bun nadenken fcherpen , hunnen
geest van waarneming zouden opwekken , hunnen moed
fterken zouden , om alle hindernisfen en gevaren te overwinnen; maar dat deze [telling tot de Christenleer behoort, was ons nog nieuw. Wat al ftof tot nadenken
voor nadenkende bel9ders .1 En dat alles voor 5o centen !
AB HOHENHEIM,

Over de gefchiktheid der Protestantfche boven de Roomfche Kerk, om hare Leden tot goede Christenen te
vormen. Een broederlifk wooed tier opwekking van
een Hervormd Leeraar. Te Arnhem , bij P. Nijhoff.
1830. In kl. 8vo. 3o 13'1.f
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enigmaal hoorden wij door verftandige Protestanten

den wensch uiten , dat er eenige voorraad beftaan mogt
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van kleine , naar de vatbaarheid van mingeoefende Protestanten ingerigte. flukjes , in den vorm van traittaatles,
welke ten doel handen, den belijder van het Protestansch
Christendom te verfterken in zijn godsdienflig geloof,
zijnen ijver tot itandvastige volharding in hetzelve aan te
vuren , en hem eenig bruikbaar wapen te geven tegen de
fchoonfchijnende drogredenen van zijne tegenpartij. Hoe
meer wij de eigenlijke betrekking tusfchen Protestanten en Roomschgezinden leerden kennen , zoo veel te
meer moesten wij ook inftemmen met dezen wensch.
De mindere ilanden laten zich meer, dan men foms
denken zou , en meer, dan dit in befchaafdere flanden gefchiedt , in redetwisten met andersdenkenden in,
over godsdienstwaarheden; en het ontbreekt in onzen
tijd niet aan pogingen , om den eenvoudigen Protestant ,
door allerlei listige redeneringen , weder onder het juk
des Pausdoms te brengen. Wij kunnen daarom niet anders , dan onze goedkeuring toekennen aan den uitgever
van het thans aangekondigde ftukje , die, door omwerking tot het genoemde doel eener leerrede van ETsc HNEIDER, eene bijdrage heeft willen leveren tot voorziening in deze behoefte. Op eene wijze , die niemand ,
wien het enkel om waarheid te doen is , beleedigen kan ,
maar berekend om te overtuigen en duidelijk is , wordt
de gefchiktheid betoogd der Protestantfche , boven de
Roomfche kerk , om hare leden tot goede Christenen te
vormen ; en op dien grond worden Protestanten wel aan
de eene zijde vermaand tot eenen liefderijken , maar teyens waakzamen wandel , tot belangftelling in de waarheid, tot beoefening en onderzoek der Heilige Schrift ,
tot ijverige waarneming van de Godsdienst , en tot eenen
onbefmetten wandel. Wij wenfchen met den uitgever
dit woord in handen van hen allen , die in de zaak ,
over welke bier gehandeld wordt , waarfchuwing en raad
behoeven.
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W. FOLKERSINIA

Its over de Geneeskunde , tot nut en onderrigting van
jonge Genees- en Heelmeesters , alsmede voor het algemeen , door W. FOLKERSMA, Med. Doctor. Te
Leeuwarden, bij H. C. Schetsberg. /830. In kl. 8vo.
X en 192 bl. f i - so.
Zonderlinger boekje heeft Rec. in langen tijd niet in han
den gekregen , dais dit Jets. Wij zouden den ons onbekenden Heere FOLKERSMA in vertrouwen aanraden , voortaan liever niets te fchrijven. Een ervaren Practicus
kan hij welligt wezen ; om als Schrijver op te treden ,
ontbreekt het hem aan kennis , oordeel en talent.
Het boekje beflaat uit eene inleiding , twee afdeelingen
en een aanhangfel. In de inleiding' leeren wij , onder
andere fraaije zaken , dat het wel waar is, dat de

mcnfchen niet alle in het ley' en kunnen en moeten
yen, hetwelk fitt"dig zijn zou met het Goddelfk plan,
maar dat het tevens waar is, dat het de pligt is van
den Geneesheer , voorzigtig , naatiwkeurig en oplettend
te zijn in de uitoefening van zillt beroep. „ Laat ik
dit nader aantoonen (zegt de Schrijver). Op de vraag :
Wat is de pligt van een hekwaam en kundig Geneesheer,
die geroepen wordt bij het ziekbed ? antwoord ik :
Vooreerst , te onderzoeken (!) , of het een lijder is van
het mannelijk of vronwelijk geflacht ," enz.
Het is bijkans onbegrijpelijk , hoe iemand , die als Geneesheer eene geletterde opvoeding genoten heeft , op
dergelijke wijze fchrijven kan. Doch vreetnder nog is
het , hoe hij als raadgever durft optreden voor zijne
jonge ambtgenooten. Aan deze raadgevingen , is de eerfte
afdeeling gewijd, welke handelt over de vraag : „ Hoedanig behoort een Medicus (Geneesheer) te zijn ?" §
Een Geneesheer moet zijn een godsdienflig mensch (gaaf
toegeftaan , maar dit behoorde anders uiteen te zijn gezet); § 2. een Medicus behoort geen losbol of fpotter
met God en Godsdienst to zijn (dit is immers reeds be-
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wezen , als het geftelde in § I bewezen is); § 3 . een
Geneesheer moet niet bijgeloovig zijn ; § 4. een Geneesheer moet zijn een wijsgeer [deze § beflaat het grootfte
gedeelte van het boekje (bl. I5-111) , en behelst eene
lijst der fimplieia ; de Schrijver kon voor dit alles veilig een handboek der materies medica verwezen
hebben] ; § 5. een Geneesheer moet zijn een geleerd en
ervaren man. Hiertoe brengt de Schrijver dus niet de
kennis der geneesmiddelen , want die zijn reeds in de
voorafgaande § bij de wijsgeerte gebragt, maar het Latijn, de Franfche , Engelfche , Hoogduitfche en Italiaanfthe taal (dit is nog al veel) , en , zoo men wil , ook een
weinig Grieksch; vervolgens de ontleedkunde, waarvoor
de Schrijver aanraadt de werken van VERHEIJEN,
HEISTER, PALFUN, BLANKARD; de phyfiologie , voor welke hij alleen BOERHAAVE, HALLER
en MARHERR noeint; de pathologie en de pharmacie ;
§ 6. ook moet een Geneesheer de fcheikunde verftaan ,
en hierover,, zegt de Schrijver, kunnen met vrucht
K A S T E L E I N en Y P E IJ gelezen worden; § 7. een Medics", behoort ook een kruidkundige te zijn. Hierop volgen nu in § 8. eenige vrij bekende zaken nit de femiatica voor jonge Geneesheeren , en § 9. eene opgave van
de beste letterkundige hulpbronnen , welke men kan
raadplegen, en waaruit men zeggen zou , dat de Schrijver reeds vOdr 5o jaren den Doctoralen graad bekomen
had , en finds niet veel meer in de letterkundige wereld
had rondgezien. Bij de phyfiologie b. v. wordt hier,
behalve de reeds vroeger genoemde Schrijvers , alleen
H E YM AN N gelioemd; wij denken, dat de Schrijver den
Heer HEYMANS bedoelt , wiens phyfiologie, hoezeer veel
nieuwer dan die van MARHER echter daarom de onderfcheiding nog niet verdient , om , alledn uit de nieuwere boeken , bij eenen BOERHAAVE, HALLER en
MARHERR te worden aangehaald. Of leest de SchrijDit kan men imver alleen Latijn en Nederduitsch
mers, volgens hetgeen hij zelf van den Geneesheer eischt
5), niet verwachten ! Hoe kunnen hem dan de
(zie
q
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namen van RICHERAND, MAGENDIE, DUMAS
onder de Franfchen , of van AUTENRIETH,
DOLPHI en anderen onder de Duitfchers onbekend zijn?
Voor het overige is het onmogelijk , het doel te gisfen
van deze onvolledige en oppervlakkige aanwijzingen.
Rec. durft gerust beweren , dat niet den jong Geneesheer onze Hoogefcholen verlaat , die alles , wat hier
geleerd wordt , niet veel vollediger en beter op de Hoogefchool zal hebben leeren kennen. Dat de Schrijver
weinig phyfiologifche kennis heeft, zou niet moeijelijk
zijn , uit eenige plaatfen aan te toonen.
De tweede afdeeling , van bl. 161-183 , handelt over
misbruiken , welke aan den kant des lijders veelal plaats
hebben ; achtereenvolgens fpreekt de Schrijver hier van
huismiddelen , onzindelijkheid , misbruile van flerken
drank , verandering van Geneesheer , en verkeerde leefwijze. — Het aanhangfel is eindelijk eene foort van toepasfing , waarin de Schrijver als van den kanfel tot Geneesheeren, .Heelmeesters, Vroedmeesters , Bakers (ja ,
Bakers !) fpreekt. Is het boekje ook veelligt voor Bakers
gefchreven ?

Herzog' BERNHARD VAN SARSEN - WEIMARE I S E N A C H ' S Reize naar en door Noord-iimerika ,
in 1825-1826. II Deelen. Met Kaarten en Platen.
Te Dordrecht , Blusfd en van Braam. In gr. 8vo.
Te zamen 982 bl. f 8 - 80.
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et eene zonderlinge , genoegelijke gewaarwording
vatten wij de pen op , om dit werk te beoordeelen.
De Schrijver van hetzelve is op dit oogenblik in de
voorhoede onzer dapperen , die 's lands eer en regten tegen den ellendigften , laf hartigften en tevens domften en
leugenachtigften vijand hebben verdedigd ; en hij heeft
daarbij de nitftekende , bijzondere goedkeuring van dien
Held ontvangen , die in eenen tiendaagfchen veldtogt
twee legers geflagen en bijna drie gewesten veroverd
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heeft , en die {tang geheel Belgic binnen nog done
week zou hebben doen bukken , zoo niet het jammerlijke .Engelfche Ministerie , de waardige Bondgenoot der
Belgen, in vereeniging met het revolutionaire Frankr9"k ,
onze bevolking van derdehalf millioenen , die reeds vierdehalf millioenen Belgen overwonnen had, met eene rnagt
van v#:ftig millioenen menfchen bedreigde ! Dat zijn Heiden ! dat heet grootmoedigheid ! Terwijl de lee L E o•
POLD van Sakfen-Koburg zich van angst niet weet
te bergen , en , even als een fchuwe vogel , van plaats
tot plaats vliegt , tot dat hij eindelijk in het hoofdkwartier
van zijnen voormaligen mededinger N E M O U R S Wingheid vindt , is zijn neef , de waardige BERNHARD
van &On-Weimar , steeds vooraan op den weg van
eer en pligt , en voert onze dappere vrijwillige jagers ,
fchutters en krijgslieden aan tegen eenen vijand , bij wien
het gevoel der misdaad en het kwade geweten alle krachten verlamd heeft. Terwijl die neef te Londen in trage
werkeloosheid zijn finecure van zes tonnes gouds in het
jaar verteerde , was onzen Sakfen-Weimar , te midden
des vredes , zijn post als Militair Beveihebber van Gent
te gemakkelijk , en befloot hij , door reizen in een
nieuw,, blocijend en dagelijks vooruitgaand gedeelte der
wereld , zijne kundigheden te vermeerderen , en den
kring zijner denkbeelden te verruimen. De flotfom dier
nafporingen vinden wij in de beide voor ons liggende
Deelen. Dezelve zijn bij wijze van dagboek ingerigt.
Dit heeft zijne voor- , mar ook zijne nadeelen. Tot de
eerfle behoort , dat bet ons als 't ware eenen waarborg
geeft van de waarheidsliefde en opregtheid des Schrijvers , die dag voor dag opteekent , wat hij gezien , gehoord en ondervonden heeft , die voet bij ftuk zet , en
niet zoo ligt van zijn onderwerp kan afdwalen. Maar
aan den anderen kant is het voor hem ook moeijelijker ,
de klip der eentoonigheid en der al te uitvoerige , in
zijn dagboek opgenomene , befchrijvingen te vermijden.
Veelvuldige bezoeken en ontmoetingen , die voor den
le zer minder belang hebben dan voor den reiziger,, wor-
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den in de befchrijving ongevoelig ingelascht , en geven
aan dezelve eene wel eens wat te groote uitvoerigheid.
Ook belet deze manier meer of min de ruime overzigten van 't geheel , die men bij fommige groote reizigers vindt.
Doch dit daargelaten — want deze manier is aan vele
andere uitmuntende reizigers eigen — zoo vinden wij
hier eenen ongemeenen rijkdom van zaken. De geheele
lengte der Vereenigde Staten van Noord-Amerika niet
alleen , van Boston tot Nieuw-Orleans , 13 graden in de
breedte , met de aanzienlijke fteden Boston, Nieuw-cork,

Philadelphia, Baltimore, Washington, Richmond,
Norfolk , Columbia , Charlestown, Nieuw-Orleans ,
Louisville, Cincinnati ,Pittsburg, en de provincien Masfachufetts , Nieuw-York, Nieuw-Jerfey,, Penfylvanii ,
Delaware, Maryland, Virginie , Noord- en Zuid-Carolina , Georgie , Alabama , Louifiana , Misfisfipi ,
Tennesfie, Misfouri , Illinois, Indiana, Kentucky en
Ohio werden bezocht , maar ook de nahurige Britfche
bezitting Opper- en 1Veder -Kanada , met de watervallen
van de Niagara, het meir Ontario, de groote en
fchoone St. Laurens-rivier en de fteden Montreal en
Quebec , aismede in Engeland de havens Portsmouth,
Plymouth, de fteden Liverpool en Birmingham. De
heenreize werd gedaan op het Nederlandfche Fregat
Pallas, Kapt. Luitenant R IJK, aan Wiens bekwaamheden en vriendelijken omgang , aismede dien van velen zijner Offiicieren , regt gedaan wordt. (Met een' derzelven ,
den Heer TROMP, leide de reiziger een groat gedeelte
van den weg ook door Amerika af.) De terugreis had
plaats met het Amerikaanfche pakketvaartuig Pacific tusfchen Nieuw-York en Liverpool. Overal is het den
Hertog vooral te doen , om met merkwaardige menfchen
in kennis te komen , en de vorderingen der nijverheid
te befchouwen. Daarom worden dan ook belangrijke
fabrijken met bijzondere uitvoerigheid hefchreven. Niet
minder vestigt de vorftelijke Reiziger bet oog op alles ,
wat tot de verzachting der men fchelijke ellende en de
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volksverlichting betrekking heeft. Men weet, dat, owtrent de eerIle , door de menschlievende Kwakers uitftekende pogingen gedaan zijn , terwiji men de doodfiraf
heeft trachten af te fchaffen en te vervangen door eene
inrigting, die erger is dan de dood, namelijk de levenslange eenzame opfluiting zonder werk (folitary
confinement.) Deze wreede barmhartigheid wordt door
onzen kundigen Schrijver op de regte waarde gefchat.
Het is een dood, langzamer en op den duur pijnlijker
dan de hongerdood , — die der verveling. De Schrijver
vergelijkt deze behandeling (hoewel met het beste oogmerk ondernomen) bij de Spaanfche Inquifitie. (Ilk D.
bi. 32o-322.) Daarenboven brengt zulk eene itichting
niets op ; terwijl in zulk eene, waar de overtreders moeten
arbeiden , daardoor ten minfte een gedeelte der kosten
gedekt wordt. De toepasfing dezer eenzame opfluiting
heeft echter met vrucht, voor eenen d , op fommige
hardnekkige misdadigers plaats. Veel doelmatiger zijn
andere inftellingen tot wering der misdaad niet alleen ,
maar ook tot verbetering van den misdadiger , grootendeels door infchrijving van menfchenvrienden bijeengebragt , zoo als te Nieuw-Tork het weeshuis (de ftichting
voor ouderlooze kinderen), de middelbare fchool (in Amerika, waar men niet lastig in zijne eifchen van geleerdheld is , noemt men dit a high fchool), de ftichting ter
verbetering van jeugdige misdadigers , het burgerhospitaal (v66r de onmenteling, in tno , opgerigt), en zelfs
eene inrigting van Negers tot onderiteuning hunner zieken en ongelukkigen. Over 't algerneen worden deze
menfchen met eene ftuitende terugzetting en verachting
in dit land der vriiheid behandeld. Zelfs in de gevangenis mogen de zwarte en halfzwarte vrouwen zich
niet op de bank plaatfen, waarop de blanke vrouwen
zitten, maar moeten op eene andere bank aan de linkerzzyde gaan zitten. Doch in de Noordelijke Staten, waar
de flavenhandel en flavernij verboden is , en dus de Negers vrije menfchen zijn, is flechts verachting hun lot ;
in de Zuidelijk& (van Virginie af) worden zij op het
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onmenfchelijkst als flaven behandelci. De gewone ttraf
te Charlestown is , flagen met eene bullepees op den
onnatuurlijk , bij wijze van pijnbank , uitgerekten rug,
of het geefelen, met het aangezigt op den grond uitgeftrekt en handen en voeten aan vier palen bevestigd , te
Nieuw-Orleans , of het malen van mais door middel van
een' treedmolen, waarvoor men anders paarden gebruikt.
Van andere ftaaltjes van onmenfchelijkheid verfchoonen wij
den Lezer : maar dit is zeker, dat de flavernij der Zwarten
in de zuidelijke deelen van de Vereenigde Staten nog in
al hare kracht beitaat. Geene blanke vrouw wil ook in de
zuidelijke Staten op een bal komen waarop zich iemand
bevindt , in wier bloed zelfs in het vierde geflacht nog
dat van eenen Neger of eerie Negerin vloeit , al is zij
genoegzaam blank. Nogtans worden deze quarteronbals , waar die meisjes onder elkander danfen , door de
blanke Heeren des te fterker bezocht , hetwelk niet weinig jaloerschheid bij de Amerikaanfche Dames van blanken
huize opgewekt , die niet dulden willen., dat eene quarteramie in hare tegenwoordigheid zit , of zelfs in de kamer
komt , waar zij zich bevindt ; ja die het verfoeijelijke ,
in eene Republiek voliIrekt onverklaarbare , regt hebben ,
zulk eerie ongelukkige , wegens een misdrijf waarvoor
zU twee getuigen weten op te loopen , als eene flavin te
doen geefelen. 0 land der vrijheid I
Wij zouden geen einde vinden , en de grenzen eener
beoordeeling zeer verre te buiten gaan , wanneer wij alle
de merkwaardige bijzonderheden , die in deze Reis onze
aandacht heb hen gewekt , wilden medededen , zoo als de
kritstooneelen uit den zevenjarigen en vrijheidsoorlog ,
Waaraan wij herinnerd worden , en die de Hertog met het
oog van een' kenner befchouwt , b. v. het ilagveld bij
Queenstown, waar de Amerikanen onder SALOMON
VAN RENSSELAER (uit het bloed der oude volkplanters van Niettw-Nederland) de Engelfchen zouden
gen hebben , indien de gewapende burgers over de grenzen handen willen gaan (Ifte D. bl. 185) ; dat bij Quebec,
waar de heroemde Engelfche Generaal w o FE fneu-
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velde, (men kent de franije plaat van WEST) Me D. ht.
215; dat van Saratoga, waar de ilmerikaanfche Generaal
GATES den Engelschman BURGOYNE gevangen nam (bl.
241-'242); het toon-eel der overwinning van den 'Insertkaanfchen Generaal JACK s O iv op de Engelfchen bij NieuwOrleans (Ude D. bl. 136-141.) Aan het beroep van den
vorffelijken Schrijver is ook de bijzondere uitvoerigheid van
bet blijkbaar con amore gefchrevene berigc der Krijgsfchool
van Westpoint in den Staat van Nieuw-Tork to danken, (Ifte
D. bl. 251-259) door den Vertaler, blijkens zijne Voorrede, nog bekort. — Merkwaardig is het verilag eener Atha'stifche Kolonie , door den beruchten plannenmaker ow EN in
den Staat van Indiana opgerigt, waar men een nieuw maatfchappelijk flelfel (the new focial lystem) heeft ingevoerd,
waarbij geene godsdienflige gronden hoegeriaamd , maar wet
gelijkheid van eigendommen en werkzaamheden, worden in
acht genamen. Maar dit huffs , op zulk eenen zandgrond gebouwd, begon toen, hoe nieuw het ook was, reeds to wan.
kelen, en de Hertog, die het bezocht, naauwkeurig befchouwd en met den ftichter kennis gemaakt heefc, voorfpelde reeds deszelfs nabijzijnden val. Als een ftaalrje van
de befpottelijke inrigtingen in deze Godverzakende Maatfchappij diene het volgende. Een allerliefst jong meisje,
hetwelk door eene ongelukkige liefde onder deze men..
fchen verdwaald was , be yond zich juist bezig met een
gezelfchap door uicnemende muzijk en dans to vermaken,
toen men haar afriep om de koeijen to snelken , hetwelk
zij met betraande oogen deed. aide D. bl. 241.) Deze
Maatfchappij , wnIrvan haar flichter de herfchepping der
wereld verwachtte, heeft zich inderdaad reeds in 1827
ontbonden. Niels zonder God. Dit befefte een andere
Richter eener zonderlinge Maatfchappij in deze heerlijke
onbebouwde gewesten , de Heer RAPP nit Inrtemberg, van
wien OWEN zijne landerijen gekocht had , en die er nu
elders eene nieuwe aanleide, namelijk Economy, bij Pitts,
burg. In^het huishoudelijke heeft deze met owEN's New
Harmony wel eenige overeenkomst , maar rust op geheel andere grondflagen. I-let is echter zonderling, dat RAPP
alien omgang van echtelieden , in zijne vorige Kolonie al.
thans, zou verboden , en zelfs zijnen eenigen zoon aan dit
monnikenvooroordeel, hetwelk irnmers den ondergang zijner
volkpianting moest naar zich flepen , ten offer zon hebben
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gebragt. Misfchien zijn echter die geruchten flechts door
zijne vijanden uicgeftrooid; althans hij zoekt nu flechts de
al te groote vermenigvuldiging zijner Kolonie , (waarvoor
in deze ruitne, pas ontgonnene gewesten nog overvloedige
plaats is) door afrading van het huwelijk , voor te komen.
Zou dit begrip een gevolg en eene toepasfing zijn van het
beruchte ftelfel van MALTHUS? Doch in de nabuurfchap van Economy (wel te verftaan eene Amerikaanfche
nabuurfchap) vindt men eene volkplanting der zoogenoemde
Shakers of huppelaars, godsdienftige dweepers, die hunne
Godsvereering door zekere danfen te kennen geven , en alle
gemeenfchap der fekfen ten ftrengfte verbieden, zoodat zelfs
alle gehuwde lieden , na het intreden in dat Genootfchap ,
als broeder en zuster moeten leven. De grond voor dit
gevoelen fchijnt met dat van verfcheidene Kerkvaders — en
niet met ftaatkundige inzigten — zamen te hangen. Behalve
de bedoelde Kolonie , Union-Village , in Ohio , hebben de
Shakers er ook eene in den Staat van Nieuw-Tork , NieuwLibanon genaamd.
Gaarne zouden wij nog meer uic deze bij uitftek zaakrijke
en leerzame Reis overnemen ; doch wij moeten ons bekorten.
Vooral de beminnaar der praktifche Staathuishoudkunde zal
hier eenen rijken oogst vinden ; minder de man, met eene
vurige , dichterlijke verbeelding bezield. De ftrekking van
den geest des Schrijvers fchijnt daartoe minder over te hellen. Men zou verwachten , hier ftatige befchrijvingen van
de maagdelijke, trotfche Natuur dezer gedeeltelijk nog niet
ontgonnene eeuwige wouden en hunner voortbrengfelen te
vinden, die met zulk eene wegilepende kracht b. v. door
CHATEAUBRIANT zijn gefchilderd. Doch hierin 2011 men
zich bedriegen. De Hertog erkent zeif onbewimpeld, dat hij
geen Dichter is , en dus befchrijft hij enkele heerlijke natuurtooneelen , gelijk den doorloop der rivier Potowmack door
de blaausve bergen en de beroemde natuurlijke brug, beide
in de provincie liever met de woorden van den beroemden Oud-Prefident JEFFERSON, met weiken belangrijkeu grijsaard hij op deszelfs buitengoed Monticello kennis
maakte, (Ifte D. bl. 412-4 14 bl. 423-425.) Zonderling
geeft zich dit verfchil van befchouwingswijze door verfchil van
geaardheid in een voorbeeld te kennen. Het baardmos, dat
in Amerika zeer veelvuldig van de boomen nederhangt, vergelijkt CHATEAUBRIANT bij zwevendegeesten, BRACKEN-
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Rin GE bij fchepen , met wier ontvouwde zeilen de lucht bij
windfilte fpeelt, de Hertog van Sakfen-Weimar bij rakken,
waaraan de wasch van bedelaars hangt te droogen! (lItle D.
bl- 73 740
Wij eindigen dit verfiag met het volgende wezenlijk romantifche geval, bij de eerfte vestiging in Firginie door de
Engellchen , onder Koning JACOB I (Me D. bl. 444).
• Eene inlandfche Prinfes , POCAHONTAS, dochter van
• POWHATTAN, een der magtigfle inlandfche opperhoofden aan den oever der James-rivier, verliefde op den
Engelfehen bevelhebber,, Kapitein smc Tx, en zwom in een'
• itormigen nacht het water over , om hem te verwittigen,
dat haar vader en andere Vorften tegen zijn leven en dat
• van zijne onderhoorigen hadden zamengezworen. Dus
• werd zij de redfler der ontluikende Kolonie, en zij werd
dat nog tweemaal op dezelfde wijze. Nogtans viel haar
„ beminde eindelijk in eene hinderlaag, en fond hij nu door
de inlanders opgeofferd te worden. Toen leide zij haar
„ hoofd nevens het zijne op bet blok , en behield hierdoor
„ zijn leven nogmaals. (Dit words door een der bas-reliefs
„ van de groote rotunda in het Washingtonfche Kapitool voor, gefteld.) Kapitein SMITH was gehuwd , en kon dus de
• behoudfter van zijn leven , toen hij near Engeland terug„ keerde, niet medenemen. Hierom liet hij haar diets ma, ken, dat hij geflorven was, en fcheepte zich heimelijk in.
,, POCAHONTAS huwde vervolgens aan zekeren RALPH,
„ door wien smIT n in het bevel over de Kolonie vervan„ gen werd, en zij verzelde denzelven naar Engeland. Hier
„ ontmoette zij eentnaat toevalliglijk op ftraat diem s M ITH,
„ wien zij dood achtte. Daarop verviel zij in zulk eene zwaar, moedigheid, dat zij Engeland verliet, om naar ihnerika
• weder, te keeren , maar op de terugreis van hartzeer overfeed. Zij had hij RALPH eenen eenigen zoon, die zich
22
, In Amerika vestigde, en twee dochters naliet. Van deze
• laattle ftammen de geflachten van RANDOLPH en RO,, HINSON af, in Welke de oudfe zoon POWHATTAN en
, de jongfte dochter POCAHONTAS geheeten werd.”
Het woord Kaarten en Platen , bij dit werk gevoegd ,
moet men in Been' ruimen zin verftaan. Het eerfte duidc
tlechts eene middelmatige Kaart van Noord-4'merika aan ,
waarop zelfs des Hertogs reisweg niet naauwkeurig is aan.
geduid, waarop Cincinnati Cinchmatie, New-Lancaster
Lanaster en Zanesville Lauriesville moet heeten; terwiP men
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onder Platen ilechts eene fchets van het Washingtonfche Kapitool en van eenige werktuigen moet verftaan.

Nieuwe Ontdekkingsreize rondom de Wereld , in de jaren
1823 tot 1826 ondernomen door den Ridder OTTO VON
K O T Z E B U E, Scheepsbevelhebber in Russisch-Keizerlijke
dienst. In II Deelen. Uit het Hoogduitsch vertaald. Te
Haarlem, bij de Wed. A. Loosjes , Pz. 183o. In gr. 8vo•
Te zatnen 1/I1 en 5 28 bladz. f 6 - 80.

D

e Ridder VON K OTZEBUE, reeds door vroegcre zeereizen bekend, werd in den jare 1823, door den toenmaligen
Keizer van Rusland , ALEXAN DER , benoemd tot bevelhebber over een fchip, hetwelk tot eene geheel weten.
fchappelijke reize random den aardbal beftemd was. Als
reisgenooten werden hem toegevoegd de Hoogleeraar ESCHHOLTZ tot Natuuronderzoeker , de Heer PREUS als Sterrerekundige , de Heer LENZ als Natuurkundige, en de Heer
HOFMANN voor de Delfftofkunde. Van fterrekundige , natuurkundige en andere wetenfchappelijke werktuigen waren
de reizigers overvloedig voorzien. Van Kroonliad neemt de
reis eenen aanvang , en wordt bijna zonder eenig vertoef
voortgezet tot Rio-Janeiro in Brazilie. Een verblijf aldaar
van bijna eene maand Veit den fchrijver in ftaat , om vele
berigten aangaande deze hoofditad te leveren. Na Kaap
Hoorn vrij fpoedig te zijn omgevaren , bereikt bet fchip eene
haven in de nabijheid der find Conception in de republiek van
Chili. Ook daar nemen de reizigers de geleenheid waar,
om zich met de natuurlijke en zedelijke gefteldheid des
lands en van de inwoners bekend te maken. Van Chili wordt
de reis voortgezet naar het, vooral federt c o o it's verblijf
aldaar , zoo vermaarde eiland 0 TahaTti. Ook K OTZEBUE
voegt zijne ftem bij de hulde, die door aile reizigers, die
dit eiland bezochten , aan deszelfs bekoorlijkheid gegeven
worth , en het verhaal van het verblijf op 0 Tahaiti beflaat
bijna een derde gedeelte van het eerfte deel. Na 0 Takarti
te hebben verlaten , bezoeken onze reizigers de , insgelijks
in de Zuidzee gelegene, Zeetvans.eilanden en de eilandketen
van Radack, waar KOTZEBUE, op het eiland Otdia, door
de bewoners, met welke hij op eene vorige reis met het
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(chip de Rurik reeds bekend geworden was, zeer vriendelijk
ontvangen weed. Het verblijf aldaar was inderdaad eene
aangename verpoozing van de vermoeijenisfen en ontberingen
der zeereis. Minder aangenaam was de overtogt naar het
barre Kamfchatka, waar echter het verblijf inviel in het
zachtfte jaargetijde, en daardoor aan de reizigers gelegenheid
gaf, om het land in de nabijheid van Peter- en Paulshaven
vrij naauwkeurig te leeren kennen, en nog veel belangrijks
te voegen bij de vroegere befchrijving van Kamfchatka door
K R USENSTER N. Van Kamfchatka zeilden de reizigers
near den hoofdzetel der Rusfisch-Amerikaaniche Compagnie
Nieuw-Archangel , op het eiland Sitka , en deden van daar
nog eenen tog naar Kai:Arnie en de Sandwichueilanden. In
dit gedeelte der reis worden uitvoerige berigten gegeven over
de Rusfifche handelplaatfen in Amerika, benevens eene fchets
van de oorfpronkelijke bewoners dezer flreek, de Aleuten en
Kalufchen , de Spaanfche Zendelingsposten en het Rusfifche
fort Ross, beide in KaliforniE. Belangrijk voonal is het medegedeelde aangaande den voortgang der befchaving op de
Sandwich-eilanden, federt de kennismaking der bewoners met
de Europeanen. Zijnen terugtogt nam s OT zzsue door de
Chinefche zee , fangs de Philippiinfche eilanden, vertoefde
nog te Manilla, bezocht St. Helena, en kwam, op den
to Julij /826, van zijne driejarige zeereis ter reede van
Kroonfiad terug.
Tot eene proeve van den inhoud van dit werk kiezen wij
de befchrijving van het Staten-eiland. , Welk een kontrast
met het heerlijke Brazilie Daar zoude men zeggen, dat
de natuur hare fcheppingskracht in praal en verfcheidenheid
heeft uitgeput: bier fmeet zij flechts eenige fpaarzaam met
mos begroeide rotsbrokken neder. Zelden acht de zon dit
land, even gelijk het naast hetzelve gelegen Vuurland , een,
enkelen barer ftralen waardig. Een eeuwige neveldamp
voegt zijne verderfelijke vochtigheid bij de koude, welke
hier het ganfche jaar door heerscht , zoodat op zijn best,
even als in ons hooge Noorden, eenige onvolwasfene boomen aan den voet der klippen gedijen. Aileen zeedieren
met lain koud bloed bewonen deze barre kusten, en zeevogels omfladderen die. Anders befpeurt men er geen leven.
De infekten zelfs verfmaden dit klimaat. De mensch echter , dien men onder alle hemelfireken aantreft , is met zijn'
crouwen medgezel , den hood, ook tot hiertoe doorgedron-
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gen. Doch ook hem is een milde zonneftraal voor de onto•
wikkeling zijner natunr eene behoefte. Hier is hij flechts
een Bier. Klein van geftalte en van eene morfige kopergele
kleur, met zwarc borftelig haar zonder baard , kommerlijk in
huiden van zeedieren gewikkeld, bewoont hij zijne ellendige,
uit losfe met gedroogd gras bedekte takken opgeflagene hut ,
en (lilt zijnen honger met doodgeflagene of ook wel getlorvene en half verrotte zeedieren , zonder de minfle toebereiding. Door zijne domheid heeft hij het niet tot de allereenvoudigfte uitvindingen gebragt, om zich tegen de ruwheld van zijn klimaat te berchutten , of zijn vreugdeloos
aanzijn eenig gemak te verfchaffen. De koude are= Kier
de werking van den geest, en echter is deze zuidelijke breed.
te dezelfde als de noordelijke , waaronder mien geliefd Esthland ligt, waar men genoegelijk leven kan, waar ik geboren
werd, waar mij het hoogfle geluk mijns levens in de gedaante eener bevallige vrouw ten deel viel , en waar ik , na het
doorftaan van alle ongemakken, in de haven der vriendfchap
en der liefde hoop uit te rusten, tot dat ik de laatfte reis
zal moeten, ondernetnen, van waar men nimmer terugkeert."
Uit deze proeve en het gegevene verflag van den inhoud
zal onze lezer wel zelf reeds het befluit kunnen opmaken ,
dat het verhaal der reis aangenaam en belangrijk onderhoud
moet verfchaffen. Hier en daar hebben de berigten zoo veel
avontuurlijks, dat men vrijheid heeft om te twijfelen , of de
fchrijver niet wat te veel aan zijne verbeelding heeft bot.
gevierd, dan dat de lezer alles als letterlijk waar zou kunnen aannemen. Van dien aard is onder anderen het berigt
aangaande de flichting der Engetsch - 0 Tahaitifche volkplanting op het eiland Pittcairn, hetwelk tamelijk romanesk
luidt. Met regt mogen dan ook de voorftanders der Zende.
linggenootfchappen vorderen , dat men niet, op het getuigenis van KOTZEBUE alleen , als bewezen zal aannemen de
zware befchuldigingen, welke de fchrijver inbrengt tegen de
Engelfche Zendelingen , die de bewoners van 0 Tahafti tot
de aanneming van het Christendom hebben gebragt. Het zou
te bejammeren zijn , dat zij , die , naar KOTZEBUE' S bekentenis zelve, door de verkondiging der leer van het Evangelie, deze eilanders teruggebragt hebben van derzelver ceugellooze ontucht , bijgeloof en menfchenoffers, fchuldig zouden ftaan aan de wandaden, welke de fchrijver hun ten laste
legt. Offchoon deze befchuldiging in vele opzigten blijken
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draagc van verregaande parcijdigheid en zichzelve dikwijls
wederlegt , wenfchen wij , dat de eene of andere daartoe
bevoegde pen zich zal verledigen, om voor ons lezend
publiek dezelve te wederleggen. — Hec dierkundig aanhangfel van Prof. E S CH H O LT Z is , naar bet ons voorkomt , zeer belangrijk voor de wetenfchap. Twee afbeeldingen en twee aardrijkskundige kaarten verfieren het
werk. Voor zoo veel hetzelve niet alleen aangename lectuur
verfchaft , maar aanleiding geven kan , om de hier vermelde
en befchrevene zakeu nader te onderzoeken, verdient het
werk aanbeveling, voorai aan de zoodanigen , die met een
oordeel des onderfcheids lezen , tot verrijking van hunne
kennis aangaande de natuurlijke gefteldheid der aarde en den
toeftand van derzelver verfchillende bewoners.
Gefchiedenis van Griekenland, uit oude en latere Schrijvers
zamengefield, door N. G. VAN ICAMPEN. Illde Dee/.
Heerichende invloed van Sparta , Thebe en van Philippus
van Macedonia. Te Rotterdam , bij de Wed. J. Allart ; te
Dordrecht, bij J. de Vas en Comp. 1830. In gr. 8vo.
XXXVII, 522 bl. f 4 - 50.
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at wij van de inrigting en verdienflen dezes werks bij
de aankondiging van vroegere deelen gezegd hebben, herhalen wij gaarne. En wij verheugen ons daarom in het belangrijk aantal inteekenaren, van welke de naamlijst hier yoorafgaat. De volgende verkorte opgaaf van den inhoud der
Hoofdftukken zal doen zien , wat men in het deel aantreft :
I. Einde des Peloponnefifchen oorlogs; II. — tot op den vrede
van Antalcidas; III. — tot op den veldfiag bij Leuctra;
IV. — tot den dood van Epaminondas en Age/labs; V. de
kunjien en wetenfchappen bij de Grieken tusfchen de eeuvr van
Perikles en die van Alexander; VI. Philippus de Macedovier , tot op het einde van den Heiligen oorlog; VII. — tot
op den dood van Philippus. Met verlangen zien wij naar een

volgend deel , en niet minder naar de behandeling van die
nog jongere tijdperken uit , welke bet thin bearbelde veld
der middeleeuwen enz. beflaan. Daarvoor befparen wij dan
ook de gelegenheid tot aanmerkingen , welke het niet in ons
beftek valt bij elk boekdeel zorgvuldig op te fporen , en die zich
van zelve aan ons niet hebben voorgedaan. Tot een proefje
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fla hier een goed deel van de allereerae S : De gemeen,
fchap , die in den tegenwoordigen tijd tusfchen oortogvoem
rende legers en derzelver Regeringen plants heeft, en wandoor men in weinige dagen aan de boorden der Finfche
golf berigten van het oorlogstooneel aan de overZijde des
Donau-ftrooms heeft , deze gemeenfchap beaond in den onden tijd , aithans bij de Grieken, geenszins. De wonderen,
door de verbeterde fcheepvaart, het postwezen en de druk.
kunst bewerkt, waren aan dat oude zoo hoogstbefchaafde
yolk onbekend. — Men had hoegenaamd te eetketze gem,
echte berigten van den toeftand des legers, toen , volgens
het verhaal van PL UTARCHUS, in de havenftad‘Pireas,
in een' barbierswinkel, waarin toenmaals allerlei nieuwigheidvertellers bijeenkwamen, een onbekende van de vernie.
ling des Sicilifchen legers , als van eene zaak, die men
waarrchijniijk reeds wist, misfchien zelfs op een' beklagenden won, het veriiaal deed. De barbier beast zich , zonder
weer getuigenisfen af te waehten, naar de Archonten, en
Reeft berigt van 't gehoorde. Van fchrik en ontroering verplet, beleggen zij teraond volksvergadering; de barbier worth
binnengeleid, en moet zijnen man noemen. Doch deze was
waarfchijn/ijk reeds vertrokken : de ongelukkige wist deszelfs naam niet , en werd nu als onrustaoker en verfpreider
van valfche tijdingen op eene boort van pijnbank gefpannen,
en zoo tang gefblterd, tot er, gelukkig voor hem, echte
boodfchappers of misfchien enkele ontfnapten aan de ramp
in de flad kwamen , die alles omaandig verhaalden. (PLUTARCH. in Nic. C. 3o.) Toen wilde men aan dezen ook
nog naauwelijks geloof geven , en de eindelijke overtuiging
brags beurtelings woede tegen de redenaars voort, die deze
onderneming hadden aangeraden, (alsof , zegt THUCYD
Des, het yolk niet hun gevoelen in den tijd had bekrachtigd!) tegen de, wigchelaars , die den goeden uitflag hadden
voorfpeld, en daarop eene algemeene , diepe vrees en neerflagtigheid. Er was geen geld , er waren geene fchepee,
geen fcheepsvoorraad , geene jonge manrchappen, geene er.
varene zeelieden meer; alles alles had het plan van ALClniA D E s verflonden , en deze, misfchien de eenige, die
bet nog had kunnen uitvoeren , hij, de losfe , wilde , teugellooze maar fcbrandere, bekwame, voortvarende man ,
aond aan het hoofd der vtianden , am die tragen met zijn
vuur te bezielen."
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Leaves fur la Prospdrite publique, adresfeds ii un Beige
dans les anodes 1828, 1829, 183o. Par le Cte G Y sBERT
KAREL VAN HOGENDORP. Amfterdam, Diederichs
Freres. Sept. 1830. II Vol. 8vo. IV et 403 pages.

f 4- 80Opinion du Ci e G. K. V A N HOGENDORP ensile le 17
Avril 1816 enfuite de la Rdunion de la Hollande et de la
Belgique. Traduit du Hollandais. Amsterdam Diederichs
Freres. 1831. 8vo. X et 255 pages. f 2 -50.
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et eerfte dezer gerchriften bevat eene reeks van Brieven , door den Graaf VAN HOGENDORP gedurende de.
jaren 1828-183o aan eenen Belgier gefchreven, in welke
hij zijne denkbeelden omtrent de algemeene I'Velvaart ont_
wikkelt. Of deze Brieven werkelijk ftuksgewijze aan eenen
Belgigr gefchreven en gezonden zijn, dan of, gelijk wij bijna vermoeden zouden, de Graaf zijn werk alleen dien vorm
gegeven heeft, um den ftelfelmatigen en wetenfchappelijken
toon to ontwijken en het tot eene sneer onderhoudende lectuur to doen ftrekken , komt voor ons op hetzelfde neder.
Het bock blijft , in ons oog, even belangrijk, de denkbeelden , er in vervat , even waar en voor Oud Nederland even
nuttig.
De gevoelens van den Graaf sr AN HOGENDORP omtrent
de huishouding van onzen Staat zijn algemeen bekend door
zijne Bijdragen; een werk, dat ook nu nog op hoogen prijs
snag gefteld worden, als eene fchatkamer van juiste opmerkingen omtrent het waarachtig belang van ooze Natie. Men
weet, dat de Graaf een voorftander is van den vrijen handel.
Dit denkbeeld is echter onbepaald; want er is een groot on.
derfcheid tusfchen den volmaakt vrijen en den zoo min mo•
gelijk beperkten handel.
Het kan dus niet anders dan hoogst belangrijk zijn, om ,
in een tamelijk uitgebreid werk , ontwikkeld to zien , hoedanig de fchrandere VAN HOGENDORP den vrijen handel begrijpt. Dit is het hoofddoel van dic werk , waarin bovendien
een ftelfel van belastingen ontworpen wordt 't welk zich
door eene billijke evenredigheid 2oude aanbevelen , waardoor
de handel zoo min mogelijk belenimerd werd, en 'c welt
Loch in de behoeften der fchatkist zou voorzien.
Rr
BOEKBESCH. 1831. NO. 13.
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G. K. VAN IiOGENDORP

De Schrijver befchouwt in de eerfte plants (I, bl. 1-8o)
het fystema van den vrijen handel, of der algemeene markt,
in tegenoverftelling van den aan banden liggenden handel
(le commerce rdglementaire). De handel moet .vrij zijn ; dat
is , zoo vrij mogelijk. Er zijn artikelen, b. v. fommige onzer producten, waarvan de invoer eenigzins belast moet
worden, wij1 anders de vreemdeling bier beterkoop zcude
kunnen aanvoeren. Hij wil dus een zoodanig regt van invoer, waardoor de concurrentie voor onze eigene producten
verzekerd wordt , maar hooger volftrekt niet: eigenlijke befchermende regten, waarbij bet regt op den invoer bijna met
een verbod van invoer gelijk ftaat, keurt hij volftrekt af.
Schrander ontwikkelt bij bier het nadeel der befchermende
regten , aan fabrijken verleend , voor de ingezetenen , voor
den koophandel , ja voor de fabrijken zelve , welke Innate,
op het hooge regt flennende, minder zorg voor de volkomenheid hunner fabrikaten dragen , door den hoogeren prijs
nitgelokt zich in het fabriceren van meer dan er benoodigd
zijn kan overfpannen , en bij den minften tegenfpoed overladen zijn met ftapels fabrikaten en een ontzettend aantal
overtollige werklieden ! — Zijne befcherming van fabrijken
zoude bellaan in een zeer matig regt op den invoer, en
voorts in premiin, van Gouvernementswege uit te betalen
aan de beste derzelve. Hierop drukt hij bijzonder. De fabrijken, die bij andere te achter zijn , komen ter befcherming niet in aanmerking , v66r zij zelve gezorgd hebben,
dat zij de beste evenaren.
Van bl. 8o-113 handelt de Schrijver over het Antwerp
van onzen WILL EM IV, het Porto franco, 't welk in de
bijzonderheden ontwikkeld en naar waarde gehuldigd wordt.
Hiermede gnat de Schrijver over tot de Belastingen. Bl.
113- 1 8 3 handelt hij over Belastingen in het algemeen. Hij
tracht bier het begrip te bepalen van een evenredig dragen
in de belastingen door alle de klasfen der Maatfchappij. Hij
wil drie foorten van belastingen. In de eerfte betalen de
rijken, de middelfland en de armen. In de tweede , de rijken en de middelfland. In de derde, de rijken alleen. Dit
gronddenkbeeeld worth vervolgens zeer uitvoerig uiteengezet:
ieder der drie zoo even genoemde klasfen worth wederom in
onderfcheidene klasfen verdeeld, enz. Echter erkent de
Schrijver, dat, om dit denkbeeld op eene beflaande Maatfchappij toe te pasfen , er zeer naauwkeurige flatistifche be.
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rekeningen zouden noodig zijn. Het Gouvernemt alWen ,
zegt hij, kan deze bekomen en jaarlijks volkomener maken.
Intusfchen geeft hij approximative opgaven (in ons oog ,
bier niet veel beter dan Hypothefen), waaruit hij dan tracht
of te leiden, dat, elke klasfe naar de gegevene evenredigheld dragende, de fom , voor de Itaatsbehoeften benoodigd,
zoude gevonden worden.
Om dit op de . beftaande belastiitgen toe te pasfen, befchouwt hij vervolgens elite derzelve in het bijzonder , en
wel van bl. 183-2o6 de Grondbelasting, waartnede dit Deel
befloten wordt.
In het tweede Deel behandelt hij op dienzelfden voet de
overige belastingen, als het Perfoneel , de Patenten, de Registratie, Zegel-, Gale- en Hypotheek-regten en het Regt
van Succesile (bl. 1-4). Het overige van dit Deel is aan
de Accijnfen toegewijd, over welke vooral zeer breedvoerig
gehandeld wordt. De Schrijver heeft dit gedeelte niet voltooid. De laatfte Brief leert ons, dat eene zware ziekte den
Graaf de pen had doen nederleglen , welke hij in een jaar
niet weder had kunnen opvatten. Intusfchen waren de
omftandigheden geheel veranderd. Eene volkomene fcheiding
van Noord en Zuid fcheen daar te zijn. Het werd dus nu
geheel onnoodig , om den Belg verder van de voordeelen des
vrijen handels te overtuigen.
Offchoon wij het bejammeren , dat de G-aaf het geheele
werk niet volgens zijn voornemen voltooid heeft, houden wij
het Loch, gelijk het daar ligt, voor een hoogst opmerkelijk
boek voor den nadenkenden Handelaar en Fabrikant, maar
vooral ook voor den Staatstnan , die belastingen, en daaronder ook handelsbelastingen, voor te dragen of daarover te
ftemmen heeft. Wij hopen, dat het flrekken zal, om vele
ingewortelde vooroordeelen omtrent den zoogenaamden
tusfchen handel en fabrijken weg te nemen; om hoe langer
hoe weer de overtuiging te doen geboren worden, dat hooge
befchermende regten eigenlijk flechts befchermend zijn in
naam en voor het eerfte oogenblik , en dat hun denig nitwerkfel het bederf van den handel en ten laatfte dat der fabrijken zelve is ; en eindelijk , dat het de mogelijkheid zal
doen zien , om eenmaal een zamenhangend en op vaste en
algemeene gronden fteunend ftelfel van Belastingen deelachtig te worden.
No. z is de vertaling eener Memorie, door VAN n OG E NRr
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in April 1816 opgelleld , om zijne toenmalige medeieden in. de Staten-Generaal op eene weer breedvoerige wijze
bekend te maken met de gronden , waarop zijne Adviefen omtrent de voorgedragene finantiele wetten zouden berusten.
De hier behandelde onderwerpen zijn I. De Nationale
Schuld. II. De Vereeniging met Belgie. III. De Financien.
IV. De algemeene Welvaart. V. De publieke Geest (rEsprit public). Achteraan volgen onderfcheidene belangrijke
bijdragen.
Deze Memorie is grootendeels reeds in het oorfpronkelijke
gedrukt in de Bajdragen tot de Huishouding van Staat, life
Deel , bl. 1-48: alleen zijn daar het sde en 5de Hoofdfluk weggelaten, gelijk mede de Bijlagen. Deze beide Hoofdflukken zijn echter van geringe uitgebreidheid.
De inhoud dezer Memorie heeft groote trekken van over.
eenkomst met de Brieven aan eenen Belgier. Dezelfde liberale en heldere denkbeelden omtrent Landbouw , Handel en
Fabrijken ftralen er allerwegen in door. Aan hen , die de
Bijdragen tot de Huishouding niet in eigendom bezitten,
durven wij deze vertaling, als ook nu nog belangrijk van in.
houd , geruscelijk aanbevelen.
De druk dezer beide werken is waarlijk nitmuntend , en
doet eer aan de zorg der Uitgevers en aan de perfen van den
Heer s P I N.

DORY

Vlugtige befchouwing der vraag: welke neoeten , uit het dubbed oogpunt der welvaart en onafhankelijkheid, voor Noord.
Nederland de onverntijdelijke gevolgen zijn van deszelfs affcheiding van Belgie? Te Utrecht, bij N. van der Monde.
183 • in gr. 8vo. 76 Bd. f: -75.

R

ecenfent heeft met aandacht dit werkje gelezen. De Schrij.
ver zoekt de verderfelijke gevolgen eener fcheiding van Belgie te betoogen , en na getracht te hebben de mogelijkheid
der hereeniging aan te toonen, poogt hij de noodwendigheid
daarvan te bewijzen.
De rnogelijkheid der hereeniging grondt hij op het niet be.
than van blijvenden afkeer tusfchen volken , op gemeen.
fchappelijke herinneringen enz., en op de ondervinding der
Belgen van de noodlottige gevolgen des opflands. De noodwendigheid der hereeniging befchouwc hij van de zijde der
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welvaart van binnen, en tier veiligheid en onafhankelOheid
van buiten. De welvaart van binnen fchijnt ons het voor.
naamfle punt. Inzonderheid koint de Schrijver daarop neer,
dat alle volken handeldrijvend geworden zijn; dat dus ieder
y olk, bij het verloren gaan van den (lapel- of commisfiehan.
del , (dat is hier alle handel , Welke niet met eigene voortbrengfelen gedreven wordt) flechts een gelijkfoortig aandeel
in den algemeenen handel behouden kan , als het aan eigene
voortbrengfelen opleverti dat Noord-Nederland arm in voort.
brengfelen is, doch , tijdens de vereeniging met Belga , de
Belgifche producten verzenden kon , en alzoo een' wezenlijken en beftendigen ruithandel had; dat, door de fcheiding,
de nijverheid• van Belgi ê, die hare afzettingsplaatfen mist,
wel vernietigd worth, maar ook eveneens onze handel wordt
benadeeld, als die nu, zonder inkomende regten enz., de
Belgifche voortbrengfelen niet meer zal kunnen bekomen.
Eindelijk meent de Schrijver, dat onze veiligheid en onaf.
hankelijkheid van buiten door de fcheiding gevaar loopen,
als waardoor wij van een Rijk van 6,000,000 tot een van
2,500,000 zielen verminderd worden , en Belga vernederd
wordt tot eene Franfche , Holland NB. tot eene Erigelfche
Kolonie , ja waardoor wij ook buiten that geraken , onze
eigene Volkplantingen te befchermen ; terwijl eindelijk het
geheele Statenttelfel van Europa uit zijn verband en evenwigt
wordt gerukt.
Tegen deze gronden heeft Recenfent voornamelijk in te
brengen het volgende:
De hereeniging met Belgii is niet mogelijk : want zij zou
thans moeten plaats grijpen; en al bet'taan er geen blijvende
antipathie-n tusfchen volken; al ware derhalve de hereeniging
honderd jaar later mogelijk, tegenwoordig (en dic is hier de
vraag) is zij ondoenlijk. Ook zijn de herinneringen van Belgen
en Hollanders meest van vijandigen aard tegen elkander, en
de verbroedering is federt den laatflen opliand niet bijzonder toegenomen 1 Ook is het karakter der Belgen zoo veranderlijk,
dat zij heden zich , althans fchijnbaar,, in opregtheid aan ons
zouden kunnen aanfluiten , en over een jaar met de eigenae
verbittering weder tweefpalt veroorzaken. Nu de mogelijkheld der hereeniging niet meer befiaat , zal de noodwendigheid
wel van zelve wegvallen. Doch ook hieromtrent willen wij
her een en ander aanmerken, De welvaart van binnen werd
door de Belgifche nijverheid weer onderdrukt dan onder-
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fleund ; zelfs werd de vrijheid van den handel , inzonderheid
den graanhandel, er zeer door benadeeld. De fcheiding zal
onze Noord.Nederlandfche nijverheid doen herleven, en de
producten daarvan, zoo wel als van onze volkplantingen,
zullen den handel wel z65 veel toevoeren, dat hij zich niet
tot opkoopen en verzenden van vreemde voortbrengfelen zal
behoeven te bepalen. De veiligheid en onafhankeliftheid van
buiten kan beter worden gehandhaafd met eene zwakker bevolking, eene kleinere land- en zeemagt, die zuiver vader.
landsgezind is , en, zoodra het op de verdediging van den
geboorcegrond aankomt , geene partijfchap of verdeeldheid
]rent, dan met eene talrijker bevolking en een flerker leger,
wat het aanval becreft , doch waar men niet op rekenen kan,
zoo min tot bewaring der binnenlandfche rust , als tot ver.
dediging van het Rijk tegen een' buitenlandfchen aanval.
Om niet eens aan te voeren , hoe clerk tegenwoordig onze
krijgsmagt is , en hoe veel ziJ boven de Belgifche vooruit
heefc; is het niet beter , met 40, 000 man getrouwe troepen te
velde te trekken , dan met Iao,000, maar waaronder8o,000 verdachten? En zou niet het wederkeerig wantrouwen de over.
winning voor de Nea'erlanders , zoo de Belgen daaronder be.
grepen waren, onmogelijk maken ? Ja zelfs Holland-alleen,
maar het onverdeelde en dappere Holland, zal veel meet ontzag bij de vreemde Mogendheden verwekken , dan het itaag
wankelend Rijk der Nederlanden gelijk het was. Indien wij
reeds vI56r den tegenwoordigen oorlog van dat gevoelen wa•
ren , wij worden er dagelijks meer in verfterkt. Neen! geene
verbroedering met de onderdanen van LEOPOLD den Oversceldiger ! geene verbroedering met de blaanwkielen! geene
verbroedering met de vlugtelingen bij Ravels flasfelt en
Leuven, met de NIELLONS, de DAINES en de TIECKES
DE TERHOVE! Leve de Koning! leve de Prins van Oranje
en geheel het Koninklijk Huis!

Naatiwkeurige Opgave, bevattende de Giften en -geldelfyke
Bildragen, door de achiingwaardige Ingezetenen der NoordNederiandfche Provinciin , ingezonden aan de MinisteriEn
van Financien en van Binnenlandfehe zaken, aan de Departementen van Ooriog en Marine , aan tie Ministers van Staat,
belast met de zaken van tie Hervorinde Eerdienst , Burgemeesters en Overheden geehirende den Opfland itt Belgid.
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B#eenverzameld door eenen Friend des Faderlands. Te
Moolenijzer. 1831. In gr. 8vo. 191 Bl.
bij

f

2-40.

H

et was een goede inval van dezen Friend des Faderlands, dat hij de van tijd tot tijd in de Staatscourant voorkomende berigten van ingezonden giften bijeenverzamelde.
Deze eerfle Aflevering loops over de maanden October, November en Decethber 183o , en de geheele fain der vrijwillige bijdragen tot aan het einde des jaars is f 554,052-941.
Alhoewel het niet gezegd wordt , is buiten twijfel het oogmerk, eene tweede Aflevering te laten volgen , waarin vermeld zal worden , war er vervolgens nog is gegeven. Ook
versjes en fpreuken, waarmede eenige giften ingezonden werden , zijn mede opgenomen. Wij vertrouwen, dat de opgave
der getallen naauwkeurig is. In de fpelling der eigennamen
nieenden wij onder het doorbladeren bier en daar eenige onnaauwkeurigheid op te merken. — Dit zij genoeg ter awlkondiging. Heil het yolk , waaronder lieden van allerlei rang
en Rand alzoo wedijveren, om in den nood te helpen!

Gedenkfchriften van CONSTANT, EerJlen Kamerdienaar des
Keizers, aangaande het huifelijk leven van NAPOLEON,
zijn Huisgezin en ziyn Hofflaat. JJle en ilde Deel. Te
ilmflerdam , bij G. J. A. Beijerinck. I830. In gr. 8vo. Te
zamen 539 bladz. f 4 - 6o.
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edenkfchriften , opgefleld door menfchen van minderen
stand, die in eenige naauwe betrekking [ban tot gewigtige
perfonen , zijn uit derzelver acrd dikwijls van groot nut voor
den beoefenaar der Gefchiedenis. Zij , die eene ondergefchikte bediening vervullen in den huifelijkeu kring van
groote perfonaadjen, zijn doorgaans het best in de gelegenheid, om het bijzonder leven der zoodanigen waar te nemen.
Minder betrokken , dan anderen van aanzienlijker rang , in de
itaatkundige bedoelingen en eerzuchtige ontwerpen hunner
meesters deelen zij ook met mindere behoedzaamheid en terughouding, met meerdere openhartigheid mede , war zij
waarnemen. leder,, die zich toegelegd heeft op de grondige
beoefening der gefchiedenis van het laatst der 15de en het
begin der 16de eeuw,, weer, welke belangrijke berigten wij
vinden in de Dagboeken der Ceremoniemeesters STEPHAN

boo

GEDENKSCHRIFTEN VAN CONSTANT.

INFESSURA en j o A N BURCARD aangaande het bijzonder
leven der Pausfen ALEXANDERVI, JULIUS II en LEO X,
om van andere latere dergelijke Gedenkfchriften niet te fpreken. Laat men zich nu maar niet wegflepen door zekere ingenomenheid voor de helden des verhaals , welke men zulke
ondergefchikte dienaren ten goede moet houden , maakt men
van hen gebruik als waarnemers en minder als beoordeelaars,
dan kan men hunnen arbeid aanmerken als nuttige bijdragen
ter beoefening der Gefchiedenis.
De Schrijver van deze Gedenkfchriften , vroeger in dienst
bij EU GENE BEAUHARNAIS en naderhand bij Mevrouw
BONAPARTE, trad in het jaar aoo als Kamerdienaar in
dienst bij den toenmaligen Beaten Conful , en heeft dezen ,
ook na diens verheffing tot Keizer, federt needs vergezeld ,
zelfs op alle zijne buitenlandfche krijgstogten. Het kin niet
anders, of, bij de niet onnatuurlijke ingenomenheid van c o NsTA NT met zijnen meester , vindc men in zijne beoordeeling
van diens daden nog al het een en ander,, waarin men van
hem verfchillen zal. Onder anderen fchijnt het aan B o NAPARTE gelukt te zijn , om beiden , de goedhartige j o s EP H I NE en zijnen Kamerdienaar, te misleiden , bij gelegenheid
van den moord , gepleegd aan den Herzog van Enghien , door
zijne geveinsde ontroering en zijne woorden zijn te fchielijk geweest, die rampzaligen I Soms maakt ook deze ingeno•
menheid met zijnen Heer den anders zeer billijken CONSTANT onregtvaardig in zijne beoordeeling der handelingen
van andere zeer achtingwaardige mannen. Vooral merkten
wij dit op in zijne uitweiding over hetgeen aanleiding gaf tot
het arresteren en de verwijdering van den Generaal MOREA u.
Maar alles, wat de Schriever zegt zelf gezien en bijgewoond
te hebben , en els zoodanig door hem verhaald wordt, draagt
den Hempel der waarheid; terwijl zijn werk tevens vele niet
algemeen bekende, hoewel wetenswaardige , bijzonderheden
behelst. Uit de oorlogsanekdoten, die men natuurlijk in een
werk van dezen aard verwacht , kiezen wij de volgende tot
eene proeve: „ Van Augsburg begaf zich de Keizer naar het
leger voor Ulm, en maakte zijne befchikkingen tot het beftormen van die plaats. Op een' geringen affland van de ilad
greep er een allervinnigst en hardnekkigst gevecht plaats tusfchen de Franfchen en de Oostenrijkers, hetwelk bijna twee
uren geduurd had, toen men eensklaps het geroep hoorde van
Leve de Keizer ! Die naam, die altijd den fchrik door des
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vijands gelederen verfpreidde , en onze foldaten steeds bernoedigde , vuurde hen op dezen keer zoodanig aan, dat zij de
Oostenrijkers overhoop wierpen. De Keizer toonde zich voor
het eerfte gelid, roepende voorwaarts! en de foldaten een
teekea gevende om voorwaarts te rukken. Van tijd tot tijd werd
Zr. Ms. paard onzigtbaar door den rook van het kanonvuur.
Onder dien fchrikkelijken aanval be y ond zich Z. M. nabij een'
zwaar gekwerflen grenadier. Die dappere riep met de overigen mede voorwaarts! voorwaarts! De Keizer naderde hem
en wierp zijn' krijgsmantel over hem been, zeggende : „ Breng
hem mij weder ; ik zal er u het kruis van Eer voor wedergeven." De grenadier, die zich doodelijk gewond gevoelde,
antwoordde aan Z. M., dat het doodkleed , hetwelk hij zoo
even gekregen had, het eereteeken wel opwoog , en in den
Keizerlijken lame' gewikkeld blies hij den adem uit. Het
gevecht gaindigd zijnde , deed de Keizer den grenadier opnemen, die een veteraan van het leger van Egypte was , en
gelastte , dac hij in den mantel zoude begraven worden."
In zoo ver de Schrijver de tijdsorde in acht genomen heeft,
hetgeen niet altijd het geval is geweest, reiken deze Gedenkfchriften in beide de Deelen tot kort na den flag van Yews in
het jaar 1806, en dus hebben wij rot dusver nog het kleinfte
gedeelce van hetgeen re verwachten is. Wij hebben het werk
met genoegen gelezen , en offchoon , gelijk uit het reeds medegedeelde blijken kan , niet blind voor deszelfs gebreken ,
befchouwen wij deze Gedenkfchriften als eerie nuttige bijdrage voor den beoefenaar der gefchiedenis van onzen leeftijd. Wij hopen echter,, dat de Vertaler oordeelkundig
zal re werk gaan in de voortzetting van zijnen arbeid , en
dit vooral toonen zal, door uit zijne vertaling achterwege
te laten al datgeen, wat wel in het oog van 's Keizers Eerfien Kamerdienaar van groot belang is , maar noch voor de
Gefchiedenis noch tot aangenaam onderhoud van eenige waarde
is. Zoo zouden wij in het tweede Deel her ganfche verflag
der regelen van etiquette , in acht genomen aan het Hof van
NAPOLEON en 36 bladzijden groot , zonder fchade kunnen
misfen. Het interesfeert ons immers niers , of de Opperceremoniemeester,, dan de Opperhofmaarfchalk , Opperflalmees%.
ter, Opperpagie , of welk een Opper ...... dan ook , bij den
maaltijd de armfloelen van Hunne Majesteiten gereedzette !

Gedachten en Beelden, door B. T. LUB LINK WE,DDIK. Te
ilmflerdam, bij G. J. A. Beijerinck. 1831. In gr. 8vo.
Ito Bladz. f I - 2$.
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n dit korfje zit nog al vrij wat honig. Wij willen het even
opligten, om er onze lezers eens in te laten kijken; maar wij
moeten voorzigtig zijn , om niet gefloken te worden. Onder
het openfnijden van het boekje zagen wij reeds, dat de fchrij-
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ver in zijn recept voor eene voorrede den raad geeft : „ Vergeet niet met een enkel woord tegen de recenfenten los te
trekken , en fcheep hen af met eenige fatfoenlijke fcheldwoorden." Wij dachten dat dit zoo ernflig niet gemeend
was. Maar hoe fchrikten wij toen wij , bij nader inzien ,
de les in het werk zelf in praktijk zamen gebragt! Verbeeld
u , onze dierbare tijdfchriften hoorden wij nitmalten voor papieren dwaalfterren, maandelijkfche poppenkasten , enz. Nu,
een fchrijver, die met zulk eenen toeftel van geleerdheid in
het ftrijdperk kan treden, heeft zeker nog al cenig regt van
fpreken. Op den titel prijkt eene antieke lamp, die nog al
Licht, maar ook nog al damp geeft. Een kapelletje zit op
het fraaije handvatfel. Wij vreezen, dat het beestje hinder
van den rook zal krijgen , die, door vrij wat wind, naar herzelve toe wordt gewaaid. Keeren wij het titelblad om , dan
flooten wij aanftonds op eene dubbele barricade van motto's,
edn in bet Grieksch en het andere in het Fransch. ja , bij
den aanvang der eerfte bladzijde heeft de fchrijver, het Hof.
landsch medegerekend, reeds in vier talen gedebuteerd. Evenwel , verre er van af, dat de fchrijver zich te veel laat
voorflaan, toont hij een' hoogen dunk te hebben van de taaikennis zijner landgenooten. Aileen het Engelsch wordt vertaald ; maar het Grieksch, en zelfs het verouderde Fransch
van MONTAIGNE, fcliiint de fchrijver te oordeelen , dat
verflaan zal worden door den Nederlandfchen lezer. Gelukkig intusfchen, dat de Heer LU BLINK niet op den inval
gekomen is , om geheel zijn werkje zamen te ftellen in de
taal van ARISTOPHANES, dewijl toch niet alien , die het.
zelve nu met genoegen zullen lezen, in dat geval in den meteorismus van zijnen geest zouden deeien, al zijn het dan ook
xprrros A6yos , die hij gebruikt. Maar onze lezers mogen ons
deze kleine rodomontade vergeven. Zij diem maar, om
zelve een weinig ruimbaan te maken , terwijl wij den korf in
de hand hebben. Allereerst zien wij dan bier Oogpunten;
men zou ze kunnen noemen, Fragmenten nit een humoristisch
fVcordenboek. Tot eeme proeve diene het volgende: „ Hervormers. Koperen fleunpilaren der vrijheid, die door de
felle mokerllagen van her fanatismus niet konden verbrijzeid worden. Herkuiesfen der Christelijke tijdrekening ,
die met niet weinige giftige Hydra's te worftelen hadden.
Waar de Bijbel hunne knods was en bleef , daar waren de
n flagen geweldig en de overwinning nabij ; want de gemijterde dwingelanden ondervonden , dat deze geestelijke
99
» ftrijd . axt , die zoo moedig in Wittenberg en Geneve gezwaaid werd, zelfs de grendeis van het Vatikaan kon doen
losfpringen. Hooge bergen , die de koesterende ftralen der
jeugdige verlichting het eerst ontvingen , toen aan hunnen
,' voet alles nog in nacht en duisternis bedolven lag. Onverfaagde ridders, die, niet met het kruis op het vaandel of
19
, op de borst, maar met bet kruis in het hart, het heilige
, land gingen veroveren en gedeeltelijk veroverd hebben;

GEDACHTEN EN BEELUEN.

(4°3

„ dat heilige land , waar Coen de Sultan des Christendoms
• wetten gaf, en zijn geestelijk Harem zorgvuldig bewaalrte
„ dat nit ongerepte , kuifche, maar voor de waarheid al te
fchielijk blozende traditie's , legenden en dekretalen be, flond. Kometen , die boven het bijgeloovig Europa opre„ zen , en terwijl zij over die landen , waar boven zii zweef" den, eene ongewone vertooning maakten , de voorteekens
• waren van geduchte omwentelingen in de geestelijke en
„ flaatkundige wereld."
Nu volgt de Brief van mijnen Oudoom Jacob; een allerliefst flukje — a la Claudius, zouden wij haast gezegd
hebben ; maar de fchrijver protesteert reeds in de voorrede tegen de opvatting , dat hij iemands navolger zou zijn,
en de Hemel beware ons , dat wij den man, die in zijne
goede luim zoo aangenaam is , in een kwaad humeur zouden
brengen 1
Maar zie, daar raken wij verlegen ; want nu volgen er
ftukken, die wij geenen naam kunnen geven , of wij moesten
doen als de joden , die hunne boeken eenvoudig noemen
naar het woord , waarmede zij beginners. Maar wij willen
liever des fchrijvers eigene woorden bezigen:
Gedach„ ten en gcwaarwordingen , welke mogelijk niet geheel on,1 langrijk zullen befchouwd worden , invallen van het oogenBefchouw
• blik.” De lezer oordeele nit het volgende:
„ uw gemoed, (wanneer gij weet, wat hetzelve eigenlijk
„ is !) befchouw dit als in eene glazen kas flaande , b. v.
• als eene kostbare porfeleinen kan ; laat ieder toe, om voor
de glazen ruiten te flaan gapen , en laat ieder flof en vorm
van het breekbare ding beoordeelen en bevitten : maar open
„ uwe kas niet, dan waar uw huis in brand that, of die» ven inbreken ; geloof mij, vreemde lieden zouden het kost„ bare flak met ruwe fmerige handen aantasten; zij zouden
„ willen zien, ruiken en proeven , wat gij er in bewaart,
wanneer het dan eens wat kwaads , wat verbodens
„ en
„ ware ? dan zouden immers zedelijke douaniers , die op alle
chausfes der zedekunde been en weder draven , uwen fchat
,/ confisceren en openlijk aanflaan ! Bewaar daarom den lieutel dezer porfeleinkas zorgvuldig ; maar waar een goed,
„ getrouw vriend bij u komt , daar fink uwe luiken , dat de
„ voorbijganger u niet beloere; fteek uw lampje aan, en
open uv, gamed ; dit kan , op deze wijze , heilzaam en ver„ rukkend zijn ; ten minfte zoo komt het mij voor.”
Wat dunkc u , lezers ? De fchrijver verdient aanmoediging. Het fchikt immers nog al? — „ Hoe! nog al fchikken?
Neen, Recenfent! gij moet beter nit den hoek komen." —
Wel nu dan: „ De opfleller dezer fragmenten is onuitputtelijk rijk aan geest , luim en kunftige wending." Heeft de
man nu geene reden , om met beide handen het pluimpje aan
te grijpen ? Maar neen , dat gelijkt er niet naar ; met dien
man is niet te eggen of te ploegen. Nu noemt hij ons wedr:
• helaas gedepuceerden uit de corporatie der recenfenten, die
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„ hem al buigende van het hoofd tot de voeten bewie.
„ rooken."
Pares one distes tal herida,
Con gana de darme muerte, (*).
nu zoelten wij ook bondgenooten ; zeker niet zoo fpoedig als
de kielmannen tegen de Hollanders , ook niec bij Koning
LOUIS r. H I t I P P E; maar gij, beminnelijke lezeresfen!
hoort eens den won , waarop onze Humorist van u fpreekt
in zijn meisjeshart. Doch , wij willen bet maar niet opfchrijyen, Iets echter
„ Het huwelijk is voor den jongeling het
„ oude Griekenland ; voor menig echtgenoot, bet nieuwe, Waar
„ hij fomtijds de overblijffelen van het oude ontmoet, betreurt
P9 hij zijne verlorene vrijheid." Maar de fchrijver zal , met
hetgeen hij kwaads zegt van de vrouwen , niet bedoelen,
om de goeden te na te fpreken. Wij bragten de plaats alleen
bij, om den ftorm of te leiden ; even gelijk SCHEUER
Z AD E in hare vertelling van den boozen geest , die alle
bezweringen wederflond , maar zich door het gekijf van een
kwaad wijf terflond liet vernestelen. Zijn fcherp recenferen
der vrouwen willen wij hem dan ten goede houden , mits hij
ons zonder ftoornis boeken late recenferen. Intusfchen koope
ieder, die fmaak heeft in echte luirn , bet boekje , welks inbond ons doer bopen , dat de fchrijver ons nog op Meerdere
dergelijke zal onthalen.
(*) DewijI gij mij zulk eene wonde hebt toegebragt ,
Met het voornemen om mij den dood te berokkenen , —
Naberigt.
Aan den inzender van het vers van PIETER NIEUWLAND
aan Maria , in bet Mengelwerk van No. XI van ons Tijdfcbrift , wordt berigt , dat genielde dichtregelen reeds tot drie
malen toe onder de dichtwerken van N1EUWLAND aan het
licht zijn gebragt in de drie verfchillende nitgaven van
NIEUWLAND ' S Nagelaten Gedichten , door den Heer A. DE
VRIES bezorgd, en nitgegeven te Haarlem, bij A. r, o osJES, PZ., in die van 1797 en 1816. bl. 13 , en in de vermeerderde uitgaaf van 1827. IA. 37. (*)
(*) De Redacreur had, bij het ontvangen van het boven vermelde dichtflukje,
de Nagelaten Gedichren van NIB raw LAND met bij de hand , en kon ook
waarlijk niec vermoeden dat de inzender deze tot driewerf uitgegevene finkken niet zou hebben nagefiagen, bevorens dat flukje , als ongedrukt , ter
plaatfing aan te bieden.

Boekbefch. No. XI. bl. 475. reg. 13. fiaat uiterde, lees
iter/1e.
bl. 490. reg. 24. val val, lees val van.
--- 493. reg. 20. da, lees dat.
495. reg. 20. weer of weer, lees min of ;neer.
— No. XIII. bl. 577. reg. 3. Protestansch,
lees Protestantsch.
Meng. No. XI. bl. 505. reg. 10. hand, lees de hand.
— XII. bl. 565. reg. 14. von, lees van. En reg.
16. menfel0e, lees menfchelijke.

BOEKBESCHOUWING.
Leerredenen , door J .

T 11; R n 0 t: G.

(Very° lg van bl. 572.)

D

e derde Leerrede, over de /lad Gods, overeenkomItig Pfalrn LXXXVII, ademt denzelfden ruystieken
geest. Tot proeve diene het volgende , bl. 74 : , De

Heere bemint de poorten Zions boven alle woningen
Jacobs ; boven alle woningen Jacobs ! Waarom ? Vraagt
niet to vecl: God handelt naar zijn vrijmagtig welbehagen. Hij verkoos de [lad Jeruzalem boven alle de Ileden der flammen Israels. Christenen! De Heilige Geest
fprak niets vergeefs. Zou ook Merin niet een diepe,
troostvolle zin liggen ? Gansch Canaan met alle de
ftammen Israels vertoonde de zigtbare Kerk v1n Christus , die Bens over den ganfchen aardbodem zou gevestigd worden ; maar lets anders is de uitwendige , iets
anders de geestelijke Kerk, even gelijk het vleefchelijk
van het geestelijk Israel onderfcheiden was. Jeruzalem
nu vertoonde het geestelijk Israel, en in de verte
de ware geestelijke Kerke Christi. Geen wonder, dat
de Heere dthir bij voorkeur zijne woninge kiest. De
Heere toch neemt geen verblijf in de harten van onbekeerden , fchoon zij uitwendig tot de Kerke behooren ," enz. Anders is de uitfpraak van jEZLIS
CHRISTUS over de hooftiftad des lands : Jeruzalem ./

Jeruzalem! gij, die de Profeten doodt en fleenigt ,
welke tot u gezonden zips , enz. Match. XXIII: 37 , 38.
en Lak. XIII: 33-35.

De Ontzaggelijkheid van Majesteit, Mogendheid en
Liefde in den Verlosfer , naar het Gezichte van Openb.
I: 17 a . , is het onderwerp der vierde Leerrede. De Inleiding begint met deze woorden: „ God had de verborgenheid voor zichzelven kunnen 'louden!" — Wat
verborgenheid ? — „ Dat de mensch van Hem is afgeS s
IsoF,KBEscu, 1831. NO. 14.
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vallen , en uit zichzelven nooit de de eeuwige duister.,
nisfe ontkomen kan. Ware de zaak geheim gebleven ,
dan zouden wij onze ellendigheid eerst in de eeuwigheid
hebben ontdekt , tot nimmer eindigende fostering. Doch
Gods ontferming zij geprezen! Hij heeft de verborgenheid van den beginne verkondigd." Men zou bier kunnen vragen , of die afwijking ooit eene verborgenheid is
geweest. Zijn de menigvuldige offers , reinigingsplegtigheden en middelen ter verzoening onder de Heidenen
niet zoo vele bewijzen , dat het menschdom in het algemeen (feeds , bet zij dan weer of min duidelijk , befef
had van zondigheid? Ook nit de fchriften der oude wijsgeeren en dichters blijkt genoeg , dat onder hen , die van
geene Openharing wisten , de beteren in elke eeuw het
bederf zagen , dat in de wereld is door de begeerlijkheid. Zonderling luidt de vraag , die bl. 100 voorkomt : „ Is de zaligmakinge onzer zielen dan weder
aan onszelven toebetrouwd ?" TER BORG antwoordt :
„ Neen , M. ! De Vader der barmhartigheid heeft
het nog beter gemaakt , dan het was in de heilige dagen
van het Paradijs , toen de mensch zijne zaligheid zelve
moest bewaren." Van waar toch haalt de man deze vreemde flellingen Bijbelfche leer is het niet. Tot welke verderfelijke gevolgen kan dat leiden ! Op dezelfde bladzijde
vindt men ook nog de volgende uitdrukking , die verre
beneden de waardigheid des kanfels geacht moet worden : „ Zegt , 6 geloovige ziele ! zult gij morgen blijde
zijn in God, gelijk heden ? Zoo het den Heere belieft ,
anders niet." Voorts is de geheele preek zeer mystiek ,
en overal that het denkbeeld op den voorgrond , dat de
Heere op Patmos , dat J E Z U S C H R I S T U S, van de

grondlegging der wereld of aan , de verlosfing van verlorenen op zich nam , in het midden der Gemeente onder Jacobs zaad wandelde, en als de JEH-o v A des 0. V.
eertifds zich openbaarde. Hierin moet dan die Ontzag•
geltjkheid van Majesteit en Mogendheid en Liefde gezocht worden.
De vijfde Leerrede heeft bet volgende opfchrift Tabi-
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Ma , of die Gemeenfchap Christi , waardoor de mensch een
Discipel of Discipelinne des Heeren genoemd wordt, volgens
het verhaal van Lucas , Hand. IX: 36. De Prediker
wil I. over die gemeenfchap meer bepaaldelfyk , II. over
de vrucht van goede werken, Welke voortbrengt , en
III. tot opwekking en Jlichtinge fpreken. In het eerfte
deel ftelt hij zich twee vragen ter beantwoording voor:
waarin belthat die gemeenfchap ? en 2. waaruit
komt dezelve voort ? Ook bier wordt terftond het geliefkoosd ftelfel weder bijgehaald en als in den tekst ingefchoven: „ Wat is het dan eigenlijk, waardoor Tabitha eene Discipelinne des Heeren mogt genaamd worden ? Er ftaat omtrent haar niets van opgeteekend , en
wij zouden er ook niets van kunnen weten, zoo God
door zijn woord het geheim niet had verklaard. Dit
woord felt ons , van het Paradijs of tot aan de verfchijning des Heeren op Patmos toe, den meniche voor,
of in Adam , of Christus. In Adam, als een kweekeling van. den Duivel, in Christus, als een kweekeling
Gods." — „ De Zoon van God (zoo leest men verder)
nam het, naar 't welbehagen des Vaders, en onder medewerking des Heiligen Geestes , dadelijk op zich , om,
bij de eerfte opening van de leerfchool des Satans , uit
de magt van dien Lcugengeest te redden alien, die de
Vader Hem, als de kroone zijner heerlijkheid, en als
den triumfroem van zijnen ftrijd, geven zoude." —
„ De mensch wordt een Discipel des Heeren , en alzoo
een verloste uit het kweekfchool der eeuwige dwalinge
waardoor ? Doordien God het zoo wil."— „ Tabitha geloofde haar verloren ftaat , en dat zij eeuwig zou moeten zijn in de duisternisfe van hem , die door Adam ten
leermeester was aangenomen. (!) Dit geloof was in haar
nit God, door genade. Tabitha geloofde tevens hct
woord: wat woord? Der belofte: „ Ik de Heere, die
het Evangelic in het Paradijs , en te Mature, en in Bethels velden verkondigde, Ik ben mensch geworden ,
en heb u met mijn eigen bloed gekocht. Mlles , alles
is voor u goedgetnaakt , en zal voor u goedgemaakt

Ss

6o8

J. TER BORG

blijven ," enz. Under II. wordt i. gezegd : Wat
goede werken zijn? Ja, dat is zoo gemakkelijk niet te
beantwoorden. De Schrift is Reeds in werkinge , om
het ,aan 't licht te brengen. De oorzaak dezer moeijelijkheld , om het antwoord op gemeld vraagfluk tot klaar.
heid voor verftand en hart te maken , was mede daarin gelegen , dat in bet kweekfchool van den Duivel onder Grieken en Romeinen, onder Joden en Heidenen , bij velen
zoo veel prijs ailoos op werken van barmhartigheid ,
weldadigheid en menfchenliefde gefleld werd." Met regt ,
TER BORG! de gebeden en aalmoezen van KORNELius, den Hoofdman , waren tot gedachtenis bij God
opgekomen. Hierom moest PETRUB tot hem gaan en
hem het Evangelic verkondigen. Het is wel waar, dat
fours werken goed kunnen fchipien, die het toch
via zijn ; doch bet ware liefdeloos , en ftrijdig met den
geest der Heilige Schrift, alle goede daden te veroordeelen in Heidenen , die , geene wet hebbende , zichzelven
tot eene wet waren , Row. II: 14. Dat menfchelijke
deugd fteeds onvolkomen blijft , en wij altijd nog genade
beboeven, ontkent niemand. Waartoe dus zoodanige taal
op den predikftoel? Eenvoudige menfchen kunnen er
ligt door in verwarring geraken , en dan is bet gevolg
bedriegelijke gerustheid bij volharding in zonde, of —
wanhoop ! Neen , het gevaar is niet zoo groot , dat de

rnensch door cigen werken der deugd zich zaligheid bereiden zou willen. Integendeel, het ftellei , dat overal
in deze preken voorkomt , geeft , alhoewel TER BORG
dit niet wil of bedoelt , ligt aanleiding tot een werkeloos
vertrouwen op genade, waarbij men verzuimt , trage
handen en flappe knieen op te rigten. Dat onze goede
werken of laden uit Christelijke beginfelen moeten voortkomen , lijdt geenen twijfel , en had met weinige woorden veel duidelijker gezegd kunnen worden. Wanneer
iemand door naauwgezetheid of gemoecielijkbeid in eenige
opzigten endere gebreken of verkeerdheden meent te vergoeden , en de moeite der zelfbeheerfching fchuwt ,
denkt en handelt hij niet in den geest des Christendoms.
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Dit flemt Rec. gaarne toe, doch meent tevens, dat zoogenaamde regtzinnigheid niet zal baten , wanneer de zondaar volhardt in flechte gewoonten en booze neigingen
en onbetamelijke hebbelijkheden. — De toepasfing is eene
hartelijke opwekking tot weldadigheid , vooral in den

fehralen wintertijd.
De zesde Leerrede (telt de beloften Gods voor als een

drang tot heiligmaking, overeenkomilig de vermaning
van tipostel Paulus , a Cor. VII: Een fchoon en
belangrijk onderwerp voor den kanfel! Waar is het,
wat TER BORG in de Inleiding zegt : „ Hoe ligt is
de mensch dien flrijd (den ftrijd tegen de zonde) moede ,
daar dezelve dag bij dag wederkeert! Hoe genegen wordt
hij meniguaal, om een middel uit te vinden, waardoor
hij geregtigheid met ongeregtigheid , licht met duisternisfe , Christus met Belial , en den tempel des levendigen (levenden) God met den Afgod der wereld zou
kunnen vereenigen! Zoo is het. Zoo was het bij velen
in de Corinthirche Gemeente." Maar of des mans ftelfel
wel gefchikt is, om elk te algemeen kwaad bij de menigte te verhelpen , meent Rec. zeer te moeten betwijfelen. Hij Itch zich in het eerfte gedeelte dezer preek drie
vragen ter beantwoording voor: 1. welke beloften be-

doelt de igpostel? . z !yn ze op geloovigen van alle
den toepasfelijk? en 3. wat is derzelver inhoud P Hij
verwijst, wat het eerfte punt aangaat, op de drie laatfle
verzen van het voorgaande Hooiliftuk , en beweert in het
tweede , dat deze beloften fleeds van toepasfing op de
geloovigen blijven. Te regt wordt aangemerkt, dat men
tie dingen des Ouden en Nieuwen Verbonds niet van
elkander behoort te fcheiden , daar beiden dan onverftaanbaar zouden worden. Hiernit .o1gt evenwel gcenszins , dat in de boeken des 0. V. reeds het ganfche
Christendom te vinden ware , althans niet in den geest
van TER BORG, die ten derde gelet wil hebben op de
drie woorden: Ik zal in hun (hen) wonen ; Ik zal

onder hen wandelen ; lk zal hun tot een Nader zijn.
Op bl. 168 , 169 wordt gezegd : „ In dien tabernakel
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nu woom:e God , en wel in het FIeilige der Heiligen. En
ziet daar een van God gezet afbeeldfel zijner inwoning
in de Geloovigen toen , en in de jaren van Jezaias, en in
onzen tijd , en ten alien dage." Bij de beloftenisfe: 1k
zal in hen wonen, heet het verder , mogen wij weer

bepaaldelijk aan den Heiligen Geest denken. 1k zal onder hen wandelen , heeft opzicht (betrekking) tot den
Goon; en het clerde , 1k zal hun tot een Vader zijn,
is betrekkelijk tot den Vader. De inhoud der belofte
zal dus , naar de livening van TER BORG, deze zijn:
„ De Eeuwige Driaenige God , de Vader , bet Woord
en de Ileilige Geest is beRendig in en onder en bij de
Gemeente tot heiliging, behoeding en heerliikmakinge."
Het tweede gedcelte der leerrede is toepasfing van het
drievoudig woord der belofte op onze heiligmaking.
Hier flaat weder bet geliefkoosde flelfei op den voorgrond. De Prediker zegt i : „ God , de eenige Verlosfer
en Zaligmaker, h.-eft de Gemeente verkregen door zajn
eigen Hoed." En vroeger in dezelfde preek , bl. i66,
was door hem betuigd: „ De Heere had dus v66r zijne
menschwording hier op de afvallige aarde altoos eene
Gemeente, een eigen Yolk, een verkregen yolk, gelijk
nog heden ten dage na de menschwordinge." Hoe is
dit overeen te brengen ? Voorts worth verzekerd , dat

doze Heere (JEZUS CHRISTUS) in de y uur- en
wolkkolomme der woestne zijne waarachtige perfoneele
tegenwoordigheid te kennen gaf, en dat Ilij Ivaarachtig
en, fchoon onzichtbaar , perfoonlijk thaw wandeIt onder
zijne Gemecnte, als tusfchen de kandelaren , en alzoo
flellig tegenwoordig is. Hieruit nn moeten drangredenen
afgeleid worden , om Hem niet op nieuws finarte aan te
doen 1,Terder, omdat God de Ileilige Geest wil wo?tinge semen in den geloovigen, wordt 2. gewaarfchuwd,
den Heiligen Geest niet te wederjlaan , noch te bedroeyen. Hier komen onder anderen de volgende uitdrukkingen voor : „ De tempel was weleer in zichzelven
even min heilig, als ander hout en {teen
hij was heilig door Gods verkiezing; zoo de Gemeente. Zij is
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geheiligd niet in en door zichzelven , even min als alle
ander vleesch Adams, maar heilig is zij in haren Hoogepriester. Wat Hij is, worth de Gemeente gerekend
(te zijn). 't Is dus geen eigen verkregene, maar toegerekende heiligheid , waardoor de geloovige in Christus
tot den hemel behoort." Wat hoofdzaak in den tekst
is , dat Christenen zichzelven moeten reinigen van alle

befn2etting des vlecfches en des geestes , voleindigende de
heiligmaking in de vreeze Gods, worts fIechts als in
het voorbijgaan genoemd en geenszins, als hoofdzaak,.
aangedrongen. Dat God fader is, doet TER BORG,
3. nog opmerken, tot vertroosting van moedeloozen,
die op hunne geheel bedorvene natuur en inwonende

zondc zien, Welke hier nimmer geheel kan afgefcheiden
worden , en altoos Gene plage blffven zal voor de meestgeheiligden op aarde. De inhoud der preek beantwoordt
niet aan het opfchrift , en loopt grootendeels buiten den
tekst oni.
De zevende Leerrede is getiteld: Gods planting op
aarde, naar de voorlielling van den Pfalmist, Pfalm
XCII: 13-16, Ware er op den zamenhang acht gellagen, en de tekst bchoorlijk verklaard geworden , de geheele preek zoude er anders uitgezien hebben. De Pfalmist dacht er zeker niet aan , on) over de Gemeente,

Welke de Heere verkregen heeft door Z2.11Z bloed, to fpre.
ken, als over eene plantinge Gods op den aardbodens ,
die overigens verdorven en vervloekt is. Daar het be•
wijs voor deze onderitelling ontbreekt , zal het wel niet
noodig zijn, bijzonderheden op te geven. Ten deele
komen bier dezelfde uitdrukkingen en begrippen weder , die in de vorige preek en in meet andere gevonden worden.

(Het vervolg en flot hierna.)

Ontwerpen van Leerredenen over de L7densgefchiedenis
van .jezta naar de vier Evangelisten. Eon ntatig
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Leesboek voor Christenen en derzeiver Leeraars.
Naar het Hoogduitsch van D. MUSLIN, in 'even,
Predikant te Bern , door A. DOCOMAN, Predikant
te Hattem. II Stukken. (Mattheus , Marcus , Lucas
en joannes.) Te Amgerdam , by" A. B. Saakcs. In
gr. 8vo. 419 111.f 4 - :

W

ij ontvangen hier tweanveertig ontwerpen van leerredenen over de lijdensgefchiedenis , benevens zes ontwerpen van paaschleerredenen over vrije floffen , dus te
zamen achtenveertig zoogenaamde fclietfen. Eene zeldzaamheid is het, dat de vertaler in zijne voorrede vrij
onpartijdig vele gebreken dezer ontwerpen aanwijst. Hij
erkent , dat de hier voorkomende tekften niet behoorlijk
zijn nitgewerkt; dat veel maar even aangeroerd , of geheel voorbijgegaan werd. „ Tekstverklaring wordt er
„ bijna ," zegt de vertaler, „ niet in gevonden. De
hooge Goddelijke waarde van den Verlosfer en de
„ verzoenende kracht van zijn lijden en flerven wordt
„ hier" (N. 13. in ontwerpen van lcerredenen over de
lijdensgefchiedenis) „ niet opzettelijk bchandeld. Als mo„ dellen zijn deze ontwerpen niet aan te prijzen." Ziet
daar het oordeel , hetwelk de Eerw. DOOIBIAN zeif over
den arbeid van MUSLIN velt. Hetgeen aangevoerd wordt
om hem te verdedigen , wat betreft de oppervlakkige
behandeling en bet gebrek aan tekstverklaring , nit hoofde
van plaatshebbend gebruik, waaraan hij gevonden was ,
om lange tekflen te behanclelen , en de gewone predi ,kwijze in Duitschland en Zwitferland , moge hemzelv'
eenigermate verfchoonen ; offchoon wij dit ook nog zoo
geheel onbepaald niet toeliemmen. Minder voldoende
komt ons voor , hetgeen de uitgever aanvoert , om deze
zijne Nederduirfche uitgave van bet werk te regtvaardigen. Alles , wat door hem gezegd wordt over het gewigt der lijdensgefchiedenis van Jezus , flemmen wij volkomen toe. Maar wij gelooven , dat het, juist ow dat
gewigt van die gefchiedenis , nergens nuttig toe is , om,
bij al bet voortreffelijke , hetwelk in onze taal over bet
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lijden van Jezus reeds gefchreven of vertaald is, een werk,
hetwelk de genoemde hoofdgebreken heeft , op onzen
bodem over te brengen. Maar daarenboven munten de
ontwerpen van M U S L I N , zelfs in hunne foort , en naar
de Duitfche predikwijze beoordeeld, nog niet eens uit.
Veelal misfen wij de eenheid , zoo dat dine en dezelfde
fchets eigenlijk het geraamte nitmaakt van twee zeer ongelijkfoortige leerredenen. Bij voorbeeld , in het tweede
of veranderde ontwerp over Jezus voor de wereldliike
regtbank , naar Luk. XXIII: I-16, vinden wij behandeld , in het eerfle deel Jezus voor Pilatus , hoe hij
daar behandeld wordt, het gedrag en karakter van Pilatus ; welk deel befloten wordt met eene beflraffing , in
acht artikelen , van zulke menfchen , die in gedrag en karakter aan Pilatus gelijk zijn. Het tweede deed van dit
zelfde ontwerp voert tot opfchrift : flerodes en Pilatus
vrienden. Zij waren te voren vijanden geweest , inaar
I. werden nu vrienden ten koste van Jezus. Dus het was
geene Christelijke, gecne menfchelijke verzoening. Zonderling flaat daar nu op , 2. Jezus was aanleiding , dat
twee vijanden weder vrienden werden ; zoo kan en moet
de gedachte aan Jezus aide vijandfchap uit de harten verbannen , en vriendfchap en liefde flichten. — Over de
wijze , waarop de fchrijver fommige omitandigheden van
Jezus' lijden verklaart , willen wij , hij zoo veel verfchil
van p;evoelens niet twisten. Het werk fchijnt ook
reeds van te oude dagtcekening , dan dat in hetzelve in
alien deele gebruik zou gemaakt zijn van de vorderingen
der bijbelfche uitlegkunde in onzen tijd. Maar in een
werk , dat aan ons publiek , aan jonge leeraars en aan
Christelijke huisgezinnen als eerie gepaste lektuur worth
aangeboden , mogen wij toch met cenig regt verwachten
en vorderen, dat in hetzelve Diets voorkomt , hetwelk
den door zoo vcle voortreffelijke fchriften verfijnden
fmaak moet mishagen of kan becierven. Bij hetgeen
MUSLIN zegt over Jezus' lijden in Gethfemane en den
uitroep aan het 1;ruis : 1110 God, waaronz hebt
mij verlaten? geeft de vertaler in zijne aanteekeningen
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blijken, dat hij het gebrekkige van het werk zelf gevoelt , en erkent in de voorrede , dat er in ons land
verfchillende fchriften over het lijden van Jezus , onder
welke fommige van voortreffelijken aard , in menigte
voorhanden zijn. Dat men nu den, door vroegere en
betere fchriften niet ongunftig bekenden , naam van nt u sL I N misbruikt , om aan zijne landgenooten zulk een ,
minder dan middelmatig werk op te dringen , laat zich ,
naar ons oordeel , moeijelijk verontfchuldigen.

Godsa'ienflige Befchouwing van de verblOplaats der
dooden, naar
Lion. XXIII : I7 a . Uitgefproken te
Groningen, den II Mei 18:28 , door SCHOTS-.
M A N thans Predikant te Zuidwolde. Te Groningen,
bij W. Zuidema. 183o. In gr. 8vo. 42 Bi. f : 4o.
wenscht befchouwd te worD e Eerw. Seenvoudig landprediker,
C H OT SMA N

, die, door buitenden als een
gewone omflandigheden bewogen , om eene enkele leerrede door den druk gemeen te maken , geeft , wat hij
heeft. Het verblijdt ons , dat wij door deze leerrede den
man leeren kennen , als eenen Evangelieverkondiger,, die
den rang , waarin hij zich plaatst , tot fieraad verftrekt ,
en blijken geeft , dat het hem niet ontbreekt aan hetgeen
hem in denzelven nuttig werkzaam kan doen ziju.
De tekst, op den titel genoemd : II/at is dat voor
een grafteeken, dat ik zie ? wordt door den fchrijver
gekozen , om op eene godsdienftige wijze, naar deszelfs
aanleiding , te fpreken over het graf, de verblijfplaats
der dooden. De fpreker bepaalt de aandacht van zijne
hoorders bij het graf van een vroeg geflorven kind , van
een' veelbelovenden jongeling , van eenen noodlijdenden ,
van een' weldadigen menfchenvriend , van een' waren ,
werkzamen en geloovigen Christen , en van eenen leeraar,, in afzonderlijke befpiegelingen, die telkens aangevangen worden met de vraag in den tekst. De leerrede
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werkt, door haren harteiijken en ernfligen toon , voornamelijk op het gevoel en de verbeelding; maar ook het
verfland vindt in dezelve voedfel , door eene gepaste
aanwending der waarheden van het Christendom tot leering, opwekking en vertroosting. De fchrijver geniete
alles, wat hem kan aannioedigen om voort te gaan met
op zulk eene nuttige wijze te beantwoorden aan de
pligten van zijnen Hand ! Wij twijfelen er niet aan , of
alien , die prijs Itellen op eene eenvoudige, hartelijke
voorftelling der waarheid , zullen deze leerrede met genoegen lezen.

Onderzoek , of uit de (latistieke opgave genoegzaam zeker blijkt , dat het getal doodgeborene , of kort na
de geboorte geflorvene kinderen, hier te lande in
de laat,/le jarcn is toegenomen? Door J. N. ENGE LT R u Dr, Lid der provinciale Commis fie van Geneeskundig Onderzoek in Aloordholland, Heel- en Vroedmeester
te Am/lerdam , enz. (Uitgegeven door het provinciaal
Utrechtfche Genootfchap.) Te Utrecht , bit J. Altheer.
183o. In gr. Svo. 116 Bl. Met Bijlagen. f i -ao.

Den

zoo aan kennis als aan ervaring rijken Heel- en
Verloskundige ENGELTRUM viel, door de beantwoording van dit onderwerp, de zilveren eereprijs te beurt ,
bij het provinciaal Utrechtfehe Genoolfchap, in deszelfs
vergadering van 1828. De goedkeuring, welke deze
Verhandeling van Beoordeelaren heeft genoten , maakt
het onnoodig , hiervan eene gewone recenfie te leveren,
en wij zullen derhalve , door een kort verflag van den
inhoud van dit belangrijk werkje , de Genees- en Verloskundigen alleen op hetzelve opmerkzaam maken, waarin
wij reeds door buitenlandfche tijdfchriften (b. v. de Bibliothek der prakt. Heilkunde van Junij 1831) zijn voorgekom en.
In overeenflemming met de voorgeflelde vraag , heeft

de Schrijver dezelve in vier Afdeelingen gefplitst :
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I. Kan men uit de flatistieke opgaye met genoegzame
zekerheid opmaken , dat het aantal doodgeborene , of
binnen de yierentwintig uren na de geboorte geflorvene
kinderen in de laatfle jaren ire ons land aanmerkellyk
is toegenomen? — Na vooraf op de moeijelijkheden te
hebben opmerkzaam gemaakt , die men bij zoodanigen
arbeid aantrefto komt de Schrijver tot het refultaat , dat
het verfchil tusfchen doodgeborenen in vorigen tijd en
thans niet van belang is , en dat dit nog voor het grootfte uit het klimmend aantal van onechte kinderen
kan verklaard worden. In ylmfierdam wordt er van 36
kinderen een dood geboren.

II. Bij welke vrouwen , of voor de eerfle maal barondo , of die reeds meermalen gebaard hebben, wordt
dit verfchfinfel Incest waargenomen? — De Schrijver
neemt bier aan , dat eerstbarenden meer van doode vruchten bevallen , dan die meer gekraamd hebben , waarvan
hij de oorzaak meent gelegen te zijn in den toefland der
genitalia, welke nog niet zoodanig zijn voorbereid , als
bij volgende verlosfingen. Voorts blijkt uit zijne opgaven , dat onder de onechte kinderen op verre na meer
doodgeborenen zijn , dan onder de echte kinderen. Ten
aanzien van de fierfte der kinderen in de eerfle 24 uren,
kon hij alleen eene tabel der flad ilmflerdam leveren ,
die van het jaar 1821-1826 loopt , en waaruit blijkt ,
dat van 2258 gedurende die jaren geboren kinderen er
29 echte en 151 oncchte kinderen cioodgeboren en bovendien nog 42 in de eerile 2 4 uren geflorven zijn. In
den laatflen tijd zou deze flerfelijklicid in de eerfte 24.
uren niet toegenomen zijn , dewtjl men thans van meerdere en betere middelen gebruik maakt , om zwakke
kinderen te bchouden en fchijndoode in het leven terug
te brengen.

III. II/elke zijn deszelfs natuur- of zedekundi ,ge oorzaken? — Deze oorzakcn figgen gedeeltelijk bij de moeder , gcdeeltelijk bij het kind. Die , in de moeder gelegen , zijn ; misvormcl ligchaam , verkeerde opvoeding en
leefwijze , het gebruik van veel koffij , thee, wijn , brande-
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wijn , prikkelend voedfel , het lezen van vele romans
enz. , welke de zenuwen gevoelig maken en eenen fluor
albus , zoo dikwijls de oorzaak van ontijdige geboorte ,
verwekken ; voorts ongefchikte kleeding , keurslijven ,
vooral gedurende de zwangerheid. voortgezet ; het ongepast gebruik van geneesmiddelen gedurende de verlosfing; voorts ziekten van den uterus, van de membranen , te lange of korte foenieulus , misvorming van het
pelvis ; verder ongefchikte verloskundige hulp ; fchaamte
van ongehuwden , en dergelijke. Daarbij rekent de geeerde Schrijver nog eene min bekende oorzaak van moeijelijke
verlosiingen , namelijk de verceniging van Hollandfche
vrouwen met vreemdelingen , tot bevestiging waarvan hij
ook bet gevoelen van den Hoogleeraar G. v is oi..1x en
van den Verloskundige VAN DER STEEGE aanhaalt. —
De oorzaken , in het kind gelegen , zijn : een groot
en verbeend hoofd waterhoofd , misvorrningen van de
vrucht, , zwangerfchap buiten den uterus. Eindelijk voegt
er de Heer ENGELTRUM bij, dat bet borstgehoorwerktuig het leven van bet kind gedurende de zwangerfchap en
de verlosfing vermag te voorfpellen , waarvan hij uit zijne
eigcnc praktijk een voorbeeld aanvoert.
I.V. /Fat behoort er gcdaan te worden om deze
oorzaken te doers ophouden, en alzoo te zorgen , dat er

niet nicer zoo vele kinderen order of kart na de partus
flerven Hiertoe raadt de Schrijver aan bet bevorderen van huwelijken en van zedelijkheid ; eene betere verzorging van kinderen , vooral door de bakers; eene met
de natuur overeenkomflige kleeding ; behoorlijke leiding
der verlosfing en der toevallen ; het uitroeljen van vele
vooroordeelen bij of na de verlosfing , en die tot fchade
van bet kind werken ; het behoorlijk onderrigten der
vroedvrouwen , hoe met fchijndood geborenen te handelen en de foeniculus umbilicalis te onderbinden.
Ziedaar den kortcn inhoud der Verhandeling , welke
wij met groot nut en genoegen gelezen hebben en in
veler handen wenfchen. Moge de Hecr ENGELTRU
niet ophouden , de Heel- en Verloskunde , ook door
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foortgelijken letterkundigen arbeid , te bevorderen , en
hierin eene zelfvoldoening vinden , die hem noch onbillijke bejegening , noch afgunst of eigenbaat ontrooven
kunnen !

Verhandelingen , Redevoeringen en losfe Gefehriften.
Door 3. H. VAN DER P A L M. IVde Deel. Te
Anflerdarn , bij J. van der Hey en Zoon. In gr.
8vo. 389 Bl. f 3- 75.

I

n dezen bundel komen wederom zoo wel ftukken
voor, die reeds afzonderlijk uitgegeven en hier verzameld zijn , als tot hiertoe enkel uitgefprokene. De eerfte zijn echter van zoo veel belang, uit hoofde der gelegenheid , bij welke zij vervaardigd werden , en de andere , of liever alle, zoo uitnemend in zichzelve, dat
wij doze opmerking enkel maken , om de verwondering
weg te nemen, zoo wij bij alle niet even lang of even

zeer
Het boekdeel wordt geopend met eene Tweede Ver-

handeling over den aanleg en de voortrefelijkheid van
het bock job.
, De ruimte en belangrijkheid der flof — dus fpreekt
de Redenaar van de eerfte Vcrhandeling — lieten des„ tijds niet toe , u meer dan den algerneenen omtrek en
„ het groot ontwerp des gedichts , benevens eene enkele
„ proeve van deszelfs iliji mede te deelen; en ik moest
, het voor eene andere gelegenheid befparen , de uit, voering van het verheven plan , en den fchoonen gang
„ van het geheel , in de voornaarufte bijzonderheden te
• ontwikkelen. Thans wil ik u op de verwonderlijke
, kunst , of wilt gij liever op de verheven genie, in de
, keus der perfonen, in den aanleg , voortgang en het
„ einde der handeling dooraralende , opmerkzaam ma„ ken. Beginnen wij met het verfchillend karakter der
„ fprekende perfonen , in dezen dichterlijken redeftrijd.”
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Deze woorden van den Schrijver kwamen ons ten voile
gepast voor, om den lezer , vooral die met het eerfte
ftuk bekend is, eenig denkbeeld van het tegenwoordige
te geven. Des mans tweede aanmerking betreft „ het
ontftaan van den twist , en bet meer en meer ontbranden
van denzelven ;" de derde , „ bet einde van dien twist ;"
de vierde , „ de Goddelijke beflisfing."
Verwonderlijk fchoon is deze geheele behandeling ,
welke ons het ganfche denkbeeld van den verheven' dichter en de overgroote voortreffelijkheid van hetzelve , van
bet ganfche ftuk namelijk , overtuigend voor oogen legt.
Het was misfchien onze , het geheele boek Job te
herlezen , om te beproeven , of bet voorftel van v A N
DER PALM orntrent al de aangevoerde zaken door de
bijzonderheden bevestigd en althans niet tegengefproken
wierd. Doch , fchoon wij moeten toeftemmen dit niet
gedaan te hebben , is bet ten minfte zeker , dat zijn begrip niet alleen het meest tot eer van het boek fchijnt
te moeten verftrekken , en dat zijn kunstgevoel zich hierbij uitnemend voordoet , maar tevens, dat het aangevoerde zijn oordeel te hulp komt , en dat niet ligt iemand
bevoegder te achten is , dan hij , om dit oordeel te vellen. Wij voor ons weten den man voor dit en het
vorige ftuk niet genoeg te danken — hij heeft ons het
zilver tot goud gemaakt.
De volgende (zoo als VAN DER PALM zelf Naar
noemt) Redevoering loopt over den invloed van het ttit.

wendige , en deszelfs vermogen , on den gungigen indruk
van het meer wezen19'ke te bevorderen ; ter inwijding
eener nieuwe Gehoorzaal.
Een groot gedeelte van dit ftuk is uitdrukkelijk aan de
gelegenheid, aan vertlag , dankzegging en opwekking tot
gebruik , toegewijd ; in welk alles echter de Redenaar zijn
vermogen , om gepast , aangenaam en aandachtwekkend
te fpreken , niet min dan ooit doet kennen. Wij behoeven er niet bij te voegen , dat hij zijn onderwerp, en
wel zeer geluklag , aan dezelfde gelegenheid heeft ontleend. Eerst verdedigt hij het betame%le , zoo wel als
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het doelmatige , om den gezegden invloed te bezigen.
Daarna geeft hij als gefchikte eigenfchappen daartoe op :

gepastheid, zedigheid , en wezen4ykheid of inner4yke
waarde. Dit alles wordt wel en fraai beredeneerd en
in het licht gefteld , waarbij fomtijds treffende gedachten
en heerlijke plaatfen zich vertoonen ; fchoon het ons
steeds blijft voorkomen , dat dit (Ink , op zichzelve befchouwd, niet tot de belangrijkile of meesterlijkfle van
den Spreker behoort.

Verhandeling over eenige kenmerken en vereischten
der eenvoudigheid van .11(11 , opgehelderd door de Hecuba
van EURIPIDES. Ziet daar het derde fink , dat ons
toefchijnt eenigermate als vervolg op de voorafgaande
Redevoering befchouwd te kunnen worden : want daar
reeds laat zich de Auteur in gelijken zin over het eenvoudige uit , als hij bier uitvoerig betoogt. Hij wil
namelijk , dat de eigenfchap der eenvoudigheid geenszins
onbecluidend , althans ontkennend , mar, als 't ware ,
de korte inhoud van allerlei lof , als gepastheid waarheld , natuurlijkheid , zij. Het komt ons voor , dat hij
zijne meening in de volgende woorden naauwkeurig heeft
voorgeaeld: „ \Vanneer wij dus aan eenig werk van ver„ nuft of kunst de eigenfchap der eenvoudigheid toekennen,
,„ dan onderftellen” — men lette op dit woord
„ dan
wij
allereerst
,
dat
de
maker
zijn
onderwerp
onderjlellen
„
• meester was ; dat hij het met vlijt , met zorg en geest„ drift heeft bearbeid ; dat hij oils over hctzelvc al datgene
„ levert , wat wij er van wenfehen te weten ; en dat het
„ hem niet aan de gave ontbreekt om zijne gedachten
„ duidelijk , levendig en krachtig voor te ciragen, Zulk een
„ werk is als zoodanig reeds voortreffelijk en lofwaar„ dig ; en wanneer wij ten laatlie daarbij nog de eenvou„ digheid verlangen , het is om aan het geheel dien
„ ftempel van blijvende waarde en uitmuntendheid te
„ geven , dien alleen de laatfle meesterhand daarop druk,, ken kan.” En wij beiimen dit, als men de eenvoudigheid niet als eene verfchooning , veel min als eene
berisping doet voorkomen , of dezelve niet alleen op de
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zaken , den inhoud , maar wel inzonderheid op vorm en
inkleeding betrekkelijk maakt ; want dat het taalgebruik
ook het andere toelaat , valt , dunkt ons , niet te ontkennen. De wijze intusichen , waarop de Schrijver ons
den aard en de voortreffelijkheid dezer eigenfchap in een
gedeelte van de Hecuba doet zien , is zoo overtuigend
als fchoon en leerzaam.

Redevoering over de Zelfkennis, toegepast op de beoefening der Letterkunde, uitgefproken in de algemeene
Vergadering der Hollandfche Maatfchappij van frae*
Kunflen en Wetenfchappen.
Wij aarzelen Diet , dit een zoo uitmuntend als voor
de gelegenheid welgekozen fink te noemen , waarin eerst
de zelfkennis in het algemeen , naar hare waardc en bezwaren , allerhelderst en fchoonst wordt voorgefleld, en
daarna de toepasfing op de beoefening der letterkunde
gemaakt. Wij willen niet zeggen , dat wij bij deze laatalles toeflemmen of even zeer ter zake dienende achten. Integendeel gelooven wij, dat de raad, om, alvorens
men een vak van letterkunde kiest , in zichzelven te treden , om zijnen aanleg en zijne krachten voor het een of
ander te berekenen , wel haast onuitvoerlijk is. Althans ,
zoo men, naar 's Hoogleeraars aanmerking , van zichzelven moet uitgaan , om den mensch te leeren kennen ,
en Recenfent niet tot die ongelukkigen behoort , welke
voor geen vak gefchikt zijn , dan betuigt hij , na gedurende vele jaren gewenscht en gepoogd te hebbcn zichzelven in dit opzigt te kennen , nog verre van de volkomenheid te wezen. Of men voor poezij of meer voor
proza berekend zij , moge al tamelijk gemakkelijk zijn
uit te vorfchen , in de bijzonderheden zouden proeven
ligt eerst helderheid geven ; en wij rekenen het onder
de onvolkomenheden van het ondermaanfche , dat het
toeval zoo algemeen over de ontwikkeling of verwaarloozing van de kostbaarfte zaden in den mensch beflist.
Wanneer de Redenaar daarentegen waarfchuwt , om niet
alles teffens te willen zijn , om geen' nu eens hooggeroemden voorganger ilaafs te volgen noch te veel aan
Tt
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eigene toejuiching door het publiek te bechten , dan
fpreekt hij niet iiechts woorden van waarheid, mar ook
van kracht — en hoe fchoon zijn die woorden !
Lülrede op Mr. J. M. KEMPER, uitgefproken in
de Maatfchappij Felix Meritis.
Dit is dan nu de derdemaal ; en ach ! het zij nu
• ook de laattle maal , dat ik den treurigen post van Lijk„ redenaar vervulle ! .... En nu — welke hulde , wat
„ offer zal ik nu brengen aan den man , wiens naam
• ik zelfs niet noemen kan , zonder u aller gevoel te
„ fchokken , en bij zoo velen de bron der nog niet op„ gedraogde tranen op nieuw te doen vloeijen ?
aan
” den braafflen onder de braven , aan den besten onder
„ de goeden ; en daarbij den roem, den -hoogmoed van zijn
• Vaderland — aan KEMPER!— Zoo ik ooit gewenscht
heb iets te vermogen , om deugd , om adel der ziel ,
„ om al het groote en al het beminnelijke , waarmede
, God de uitgelezenule der itervelingeti begaafd heeft ,
• door mijne redenen in het licht te ilellen , met eer
„ en luister te kroonen , nu zoude ik het wenfchen.
• En nu is het mij, alsof ook de krachten , die ik
meende te bezitten , mij begaven: de moed ontzinkt ,
de aandoening overftelpt mij ; en liever dan van deze
„ hoogte tot u het woord te voeren , zoude ik mij in
uw midden begeven , om te zamen over K EMPER
„ te fpreken ; — en als wij geene woorden meer vinden
• konden , om uit te drukken , hoe hoog wij hem waar, deerden , hoe lief wij hem hadden , met elkander te
„ weenen !"
Natuurlijker,, meer van der Palmsch, aandoenlijker en
doelmatiger,, dan deze inleiding , weten wij bezwaarlijk
iets aan te wijzen. En het ganfche gebouw beantwoordt
aan dezen fchoonen voorgevel. Met hooge verwachting
kwamen wij tot het fink ; KEMPER fcheen ook ons toe
eep waardig , een regt voorwerp voor eene lofrede te
zijn, en hem door zijnen grooten vriend te hooren huldigen eene zaak , die de uiterfte belangffelling waardig
was. Doch meer dan voldaan , verrukt
neen ! in
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eene zalig weemoedige hemming gingen wij heen , die
echter, naar dat wij met anderen daarover fpraken en ons
hart lucht gaven , al meer en meer in eene blijde tevredenheid overging. Het is onmogelijk in bijzonderheden
te komen , om hem , die deze Lijkrede niet kent , dezelve te doen kennen. KEMPER was een groot man ,
maar hij was dit op zijne wijze , geleerd , fchrander ,
vlug , maar vooral nuttig , een wijze , een menfchenvriend, een kind in eenvoud , een engel in beminnelijkheid , en teffens , in al de kracht des woords , een
man .... deze zijn niet des Redenaars woorden , maar
eenige trekken toch van het beeld , dat hij ons \root..
houdt. Waarlijk , men zou den man bijna benijden , die
zulken Lofredenaar vindt , the zoo in den vollen bloei
en de kracht zijner edellte werkzaamheid wordt weggerukt , om in onverminderden, onoverfchenen , onbezoedelden glans voor de nakomelingfchap te blijven prijken !
Doch , wie kan KEMPER benijden ? Wij althans , die
hem niet zoo naauw , als zijn Lijkredenaar , kenden ,
herinneren ons veel liever al het goede in hem opgemerkt , dan de berispingen , Welke ook hij niet ontging ,
en zeggen : „ Ja ! het portret is der kunst van eenen
H O D G E S waardig ; het is ideaalsch , maar toch niet
gevleid , neen , volkomen gelijkende !"
Na eenige zlanteekeningen op de Lijkrede volgen
twee ilukken , van hoog aanbelang om derzelver ftof,,
en des te moeijelijker om waardig dier Rolfe bewerkt te
worden , daar deze bij beide zoo naauw vereenigd , ja
in vele opzigten dezelfde is , en zij ook bijna even zoo
kort op elkander werden uitgefproken, als zij hier vooral onmiddellljk naast elkander than. Het zijn de

Feestrede bij de viering der twee honderd vkftigfle
verjaring van Leydens ontzet , uitgefproken den 4den
October 1824 , en eene

Leerrede over 2 Chroniken VI: aoa . , tot godsdienftige voorbereiding der viering van het Akadendsch jubelfeest , uitgefproken den 6den Februarij 1825. Laat
:ewe oogen open zgn , dag en nacht, over dit huis !
Tt
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Immers hei is bekend , dat de Akademie het loon was
voor Leydens moedige volharding , en dat dus het terugzigt hier,, in beide geval/en , tot denzelfden tijd en
de eigene omftandigheden bepaald wordt. De vorm en
gelegenheid komen nogtans den Redenaar al dadelijk te
hulp , om verfcheidenheid aan te brengen , en hij heeft
daarvan alle gewenschte partij getrokken. Het eerfte ftuk
is inderdaad eene feestrede. Wanneer men VAN DER
A L m van tijd tot tijd zoo zacht en zoet , zoo itil en
kalm , fchoon tevens zoo helder en weldadig koesterende,
over verfchillende onderwerpen heeft hooren fpreken , dan
kan men zich haast niet verbeelden , dat deze Nestor,
wien de kenmerken des ouden dags reeds zoo zigtbaar
op het gelaat liggen , nog met zoodanig vuur,, zulken
volgehouden' gloed en Broom van elkander verdringende
herinneringen kon fpreken. „ Waar zijn wij ? In welk
een' tempel zamen gekomen? Plegtitatig en achtbaar,,
„ maar onbezorgd en opgeruimd van geest , aan den
morgen van eenen dag, voor vreugde en feestviering
beitemd ! Is dit niet dezelfde plaats, waar v6Or twee
„ honderd en vijftig jaren, in den veegen nood der Stad ,
„ de bange kreet der hopeloosheid God om ontferming
aanriep , God , den eenigen , die helpen kon ! en waar
„ daama , op den dag der redding , de verloste menigte
„ henen ftroomde ; toen het pfalmgezang , in tranen gefmoord , door fnikken werd afgebroken," enz. enz.
Neen! men zegge nooit wear, dat deze man zijne inleidingen niet altijd even gelukkig kiest ; dat eenig openbaar
Spreker van onzen tijd hem daarin achter zich laat. Het
(Ink is gewijd , „ I. aan de groote herinneringen , die
„ het feest van Leydens verlosfing in ons doer opt„ zen ; IL aan de befchouwing van ons tegenwoordig
volksbeflaan , bij het herdenken flier groote gebeurtenis.”
De Leerrede begint vooral niet minder gepast, en is ,
met de fchoone gebeden en aanwijzing der welgekozene
pfalmen en liederen , tot een des te volkomener geheel
voltooid. Zij is voorts waarlijk leerrede , fchoon ge-
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legenheidsleerrede. En heerlijk is het tafereel gefchetst, waarop de tekst onmiddellijk verwijst dat der inwijding van
Salomo's tempel. Maar de toepasfing valt bij de verklaring niet af, — neer)! uitnemend is de flof tot loffpraak der
Akademie , dat is der goedertierenheid Gods over dezelve ,
tot vermaning van Ieeraars en kweekelingen , om op denzelfden weg voort to gaan, door VAN DER PALM uitgekipt,
en met donkerder kleuren tot een wear, historisch tafereel
verwerkt. Wij mogen , daar het fink vroeger afzonderlijk
reeds zal zijn aangekondigd , in geene uitvoerige befchouwing treden. En Wien ook zouden wij jets nieuws zeggen,
of ligt niet flaauw in onzen lof fchijnen?
Wij beteugelen dos ooze pen, en willen ook de laatfle
Redevoering, zoo eenig in hare foort , als algemeen goedgekeurd, enkel noemen. Het is die ter feestvierende kerinnering
van den Akademifchen leeftaid, uitgefproken in 's Gravenhage,
den 23ften Julij 1828.
En hiermede eindigende, blijft ons alleen de wensch over,
dat doze geenszins de laatfte bundel nit 's floogleeraars penne zij; maar dat , gelijk tot hiertoe, rijper vruclb.
ten ons toevallen van eenen boom, wiens eerfte voortbrengfelen naauwelijks fchenen overtroffen to kunnen worden.

Gefchiedenis der Bargerwapening in Nederland , door MAT.
THIJS SIEGENBEEK. (Uitgegeven ten voordeele der Bur.
gerivapening.) Te Leiden, b# S. en J. Luchtmans. 1831.
In gr. 8vo. VIII, 261
f 2-20.
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e titel van dit werk, waarmede de geleerde en ijverige
zoo juist van pas , onze Letterkunde ver.
rijkt heeft , zoude misfchien aanleiding kunnen geven tot
eene verkeerde opvatting. Indernaad zoude men kunnen
vetmeenen, dat men hier eene Gefchiedkundige Verhandeling
zoude aantreffen , over den aard en de inrigting der gewa.
pende Burgerijen of Schutterijen in Nederland , en de veranderingen, welke deze in de onderfcheidene tijdperken onzer Gefchiedenis heeft ondergaan. Zoodanige Verhandelinz
zoude voorzeker verre van onbelangrijk zijn, en tot eene
gefchied, en ftaatkundige opheldering kunnen firekken van
art. 203 onzer Grondwec, 'c Welk zich to dezen beroept op
's Lands oude gevvoonte , den F,eest der Pacificacie van
SIEGENBEER,
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Gent, en de grondbeginfelen , bij de Unie van Utrecht aangenomen. Aileen zoude zoodanig werk minder voor alle
klasfen van Lezers gefchikc zijn, en daardoor het doel misfen , 't welk de vaderlandlievende Hoogleeraar zich voorflelde, om namelijk de geescdrift onzer Landgenooten door
het voorbeeld hunner Voorvaderen nog flerker aan te vuren,
en daarbij eene bijdrage te leveren tot den roem van Oud.
Nederland.
Dit edel duel trachtte de Hoogleeraat te bereiken , door ,
nit de vroegere en latere Gefchiedenis van het oude Neder.
land , zulke bijzonderheden bijeen te zamelen , als firekken
kennen, om de voornaamfle dienaen te doen kennen, door
de Schutterijen en gewapende Burgermagt in 't gemeen , in
tijden van gevaar,, aan het Vaderland bewezen.
Na een kort woord over den oorfprong der Stedelijke
Schutterijen (bi. 1-3) verhaalt de Schrijver beknoptelijk de
dienfien, door dezelve en door gewapende burgers bewezen
in de oudite tijden tot op den oorlog met Spanje (b1.4-2o).
De overige rubrieken zijn: Oorlog tegen Spanje (bl. 2o10}). Oorlog tegen de Franfchen en hunne bondgenooten ,
in 1672 en volgende jaren (bl. 105-148). Latere oorlogen
tegen Frankrijk, en bijzonder die van het jaar 17 47 (bi.
748-155). Latere krijgsdienflen van burgeren tot aan de
herflelling der Nederlandfche onafhankelijkheid in het jaar
1813 (bl. :56-188). Krijgsdienften van burgeren tot her.
winning en handhaving der Nederlandfche onafhankelijkheid
in de jaren 1813 , 1814 en 1815 (bl. 189-253). Bijvoegfels en verbeteringen (bi. 254—a61).
Dit alles, in des Hoogleeraars helderen en edelen flijI bebandeld , levert eene even aangename als in onze dagen nuttige lektuur op. Als een model van kiefche en onpartijdige
behandeling befchouwen wij het Hoofdlluk over 1787,
1795 ens. Van hoe teederen aard dit onderwerp ook zijn
:nage, wij houden ons overtuigd, dat de Schrijver aan geen'
bedaarden en onpartijdigen eenigen aanftoot zal gegeven
hebben.
Hetgeen bij ons de waarde van dit werk verhoogc, is,
dat joist SIKGENBEEK de Schrijver daarvan is. Geleerdheid en Taalkennis daargelaten , wie kon meer bevoegd zijn
tot het uitgeven eener Gefchiedenis der Burgerwapening,
dan hij , die zijnen eenigen Zoon , de hoop zijner klimmende
jaren , tot verdediging van het Vaderland , gewapend naar
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de grenzen Mond? Eere den Schrijver,, die aan zijne woorden zulke daden paart !
Met het aankoopen van dit onderhoudend en belangrijk
gefchrift levers men tevens eene bijdrage tot de Burgerwapening , welker nut zoo glansrijk gebleken en ten voordeele
waarvan de opbrengst beftemd is.

RICHEI VAN OMMEREN Carmina et Oratio etc. — accedunt nonnulla Carmina sic c o Nis VAN om MERIN
edidit ac praefatus est MATTHIAS SIE . GENBEEK. Lugd.

Bat. apud S. et .7. Luchtmans. 1827. 8vo. pp. 163. f I - 80.

B

inds langen tijd was de fchrijver dezer aankondiging die
aan den Heer Redacteur fchuldig. Het ging hem met dezelve gelijk wel eons meer het geval is met zaken , die men
begint uit cc ftellen , dat men op het laatst als cegen de
wederaan vatting opziet. Belofte en pligc doen hem thans de
pen opvatten. De lezers hebben zeker dikwerf van den verdienftelijken Amfterdamfchen Rector VAN OMMEREN gehoord, zijnen Horatius welligt gelezen, en fommige leden van
de Maatfchappij Felix Meritis znllen zich herinneren , hoe door
eenen zijner leerlingen, JERONIMO DE VRIES, pligtma.
tige hulde aan hem, Honorair Lid dier Maatfchappij,
in alle opregcheid is toegebragt. De Heer SIEGENEEER
heeft thans een waarlijk vroom en geurig offer aau zijnen Leermeester gebragt met de uitgave van deszelfs Latijnfche Gedichten en eene Redevoering, benevens eenige Gedichcen van deszelfs 'Loon sicc o. Wil ftonden verfteld over
het fraaije Latijnfche Gedicht, aan de fchimmen van VAN
OMMEREN, vooraf geplaatst door den Heer s 1EGENBEE K.
Hij gat' meerdere en belangrijke proeven van zijn uicnemend
dichtvermogen in het Latijn, en wont nu door dit nieuw
bewijs , welk een waardig gebruik hij van de lessen en het
voorbeeld van zijnen Leermeester ook in dit opzigt gemaakt
heeft. Hoe zeldzamer dergelijke geurige vruchten nit
den Latijnfchen dichthof ons worden medegedeeld, hoe
hooger wij dezelve moeten achten en waarderen. Doch is
dit Gedicht reeds voortreffelijk , meesterlijk inderdaad mogen
wij den Brief van SIEGENBEEK aan zijnen vriend en meJ. VAN
deleerling bij VAN OMMEREN, den Hoogleeraar
LENNEP, keuren. Dat een Hoogleeraar in de Nederduit-

622

R VAN OMMEREN

fche Letterkunde in die taal goed, zuiver en keurig, met
din woord naar behooren fchrijft , fpreekt als 't ware van
zelve ; maar in de Latijnfche zoo geheel naar eisch en val,
zoo rond , zoo elegant te fchrijven , verdient bijzonderen
lof voor een' Hoogleeraar in de vaderlandfche taal. Deze
Brief doet, onzes oordeels , voor geen ftuk onzer beste moderne Latijnfche Schrijvers onder. Dezelve is daarenboven
zoo nederig , hartelijk , opregt en gepast, dat men niets edeler,, niets beter zou kunnen verlangen. De vermeiding der
omtlandigheden , zoo van de ouders van den Schrijver zelven , als van den vader van v AN LENNE p en deszelfs
vrienden D r. HOOFT en JER I? DE BOSCH, van den geliefden Leermeester VAN OMMEREN, van de medeieerlingen , de Gebroeders DE VRIES en KEMPER, ook van den
beroemden WYTTENBACH; de loffpraak eindelijk , den
Hoogleeraar VAN LENNEP toegebragt, zijn zoo gul , hupsch
en voegzaam , dat de zaken met fliji , woorden en ronding
der perioden uitnemend overeenkomen.
Hierop volgt een Latijnsch Levensberict van RICHEUS
VAN OMMEREN, waaruit blijkt , dat hij, te Leeuwarden
in Dec. 1757 geboren , in het Grieksch en Latijn eerst bij
VALENTIJN SLOTHOIINVER onderwezen , daarna te Fra.
neker gefindeerd heeft onder den beroemden JOHANN P S
SCHRADER, ook onder WASSENBER.G11. Hoe hij inzonderheid met zijne medeleerlingen HERMAN nossc H A en
3 OH. AD AM NODELL was verbonden , reeds in 1778 eene
kleine verzameling van Latijnfche gedichtjes uitgaf, omilreeks dien tijd Praeceptor werd aan de Latijnfche School te
Zwolle , in 178o Rector te Dokkum , en, na naauwelijks drie
maanden aldaar geweest te zijn, te ilmersfoord; hoe gelukkig hij daar was, was hij daar uitgaf; hoe hij door eene
Elegie op den dood van j. SCH RA D E it de aandachc cot
zich trolt van den beroemden en braved j F R o N 1 M o DE
s CH , en door diens invloed tot Rector der Latijnfche
Scholen EC Amfierdam beroepen werd , words op de keurig.
fie en naiffte wijze wedegedee1d. In Maart :785 deed VAN
0 M M EREN aldaar zijne Intrede, over de voorzigtige lezing
der wide Dicliters, befchowd als voedfler der dengd , en aanvaardde het Rectoraat.
Bij doze gelegenheid geeft de [leer SIEGENBEE op,
welke verbeteringen , vooral ook omtrenc het meer en beter
leeren van Griekach , van de oude Mythologic, Historie en
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Aardrijkskunde , door VAN OMMEREN te Amlierdam wer.
den ingevoerd; hoe alles , behoudens naauwkeurigheid , levendiger , behagelijker aanzien kreeg ; hoe door patifche
kracht en vuur de jongelingfchap ontbrandde, en , tot eigen
poetisch werk als 't ware behoefte gevoelende , zelve de
handen aan de Latijnfche tier floeg. Wie daartoe geen aanleg of lust gevoelde , werd geenszins daartoe als tegen des.
zelfs natuur genoodzaakt , maar tot beoefening van Latijnsch
proza aangemoedigd; ook hierin werd onderling gewedijverd.
Het geheele tafereel der Ommeriaanfche School, daarop ge.
fchetst, is treffend , en verdient de bijzondere aandacht van
hen , die zich aan het vak van dergelijk openbaar of bij.
zonder onderwijs wijden. H ORATIUS was inzonderheid ,
volgens SIEGENBEEK, de geliefde Dichter van VAN
OMMEREN, die deszelfs Odes, derzelver zamenhang en zin
voortreffelijk uitlegde. Vdij zouden er TIBULLUS bijvoe.
gen , met wien VAN ox mEREN veel gelijks had. De Beer
SIR GENBEEK maakt hierop gepaste melding van de in
1789 door VAN OMMEREN met aanteekeningen uitgegevene voortreffeiijke Redeveeringen over 'lowly s, als Mensch
en als Burger van Rome befcbouivd ; herinnert zich de alley.
aangenaamfte en leerrijkfte bijeenkomften bij VAN o Dara E
REN met zijne medeleerlingen VAN LENNEP, KEMPER,,
TEN BRINK, de Gehroecters DE VRIES en anderen; beroept
zich op de getuigenis , hem door RANTELAAR, den broe.
derlijken vriend van VAN OMMEREN, gegeven; brengt ook
aan dozen hulde toe; verhaalt, dat LUZAC reeds VAN o MM N voor een' waardigen opvolger verkiaard had, indien
destijds RUHNKENIUS, veel ouder dan VAN OMMEREN,
lets menfcheiijks ware overgekomen, en maakt eindelijk nog
melding van de thans ook aan het licht gebragte , in handfchrift nagelatene Necierduitfche Verhandelingen van v AN
OMMEi:EN over VIGLIUS ZUICHEMUS AB AYT TA, en
over de dertig Tirannen te Athene en derzelver verdqving;
ook , dat hij fleas werkzaam was aan eene voorgenoinene uitgave van de zirgonautica van VALERIUS FLACCUS.
Verder vindt men in di; Levensberigt gerneld , vie en hoedanig de vrou w van VAN owl M ERE N was, en dat hij, ook
door droefbeid over haren dood in het kraambedde van en
met eene eerstgeborene docker, als verkwijnende, in het
begin van januarij 1796 overleed tin vooraf, op zijn verzijn ontflalren.. Ons worth einzoek van het P_eetvraa r.
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deiijk inedegedeeld, dat hij drie zoons bad, van welker oudlien , sr cc o, den Rector te bijzondere en loffelijke melding wordt gemaakt.
Deze geheele Narratio de Vita RICHEI VAN OMMEREN
is in keurig Latijn gefchreven , en alles is geleidelijk verhaald.
Na dit Levensberigt vinden wij geboekt bet oordeel van
den bevoegden regter in dezen, P. HOPMAN PEERL■
RAMP, thans Hoogleeraar te Leyden, over VAN OMMEREN,
getrokken uit deszelfs voortreffelijke Prijsverhandeling bij de
Akademie van Brusfel, over het leven van die Nederlanders,
die Latijnfche gedichten hebben gefchreven.
Hierop volgt nu het eigenlijke werk, of de verzameling der
Latijnfche dichatukken van RICHEUS en EICCO VAN OMMEREN.

Het komt met den ifard van dit Tijdfchrift en van alien in
bet gemeen , die hetzelve gewoon zijn te leten , minder
overeen, alhier Latijnfche gedichten aan den toecs der litterarifche kritiek te onderwerpen. Genoeg zij bet te verzekeren , dat zij voor geene van dien trant en dien tijd behoe.
ven onder te doen ; integendeel, dat over het geheel geno.
men, en vooral in de Lierdichten , eene ftoutheid en oarfpronkelijkheid heerfchen, welke men zelden bij de moderne
Latijnfche Dichters in dien graad aantreft. Het is toch be.
kend en niet onnatuurlijk, dat hier en daar bij dezulken
blijkbare overnemingen van de Ouden plaats hebben. Het
vergeten is moeijelijk. Als van zelve, dikwerf onfchuldig,
vloeit een bekend denkbeeld of versgedeelte met den ftroom
mede, en zulks heeft ook wel eens bij VAN OMMEREN
plaats. Wij zijn hieromtrent niet fireng , ten zij men zien
kan , dat het als met opzet gefchiedt. Hiervan, verzeke.
ren wij fiellig, is bij VAN OMMEREN geen fpoor of
fchaduw. Diep en innig gevoel , zekere eigenaardige wijze
van zien, gewaarworden en uitdrukken blijken overal.
De eerfte gedichten, hier voorkomende, zijn vijf Elegien,
Sylvia genaamd.
Men weet , dat, op het voorbeeld van anderen, EELAND
zijne Galatea, JORDENS zijne Gellia, G. HOOFT JUN.
zijne Julia, NODELL zijne Regina, JERONIMO DE
BOSCH zijne Elisfa, COLLOT D' ESCURY zijne Junia,
BOSSCHA zijne Coelia, H. WA AR DENBURG zijne Glyore, anderen andere minnaresfen in dergelijke Elegien bezongen hebben. Gelijk bij deten , beeft men ook hier,
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vooral in de derde , eenige afwijking van het hoofdonder.
werp of de geliefde. In alle de vijf Elegien heerscht een
Tibulliaanfche geest , en ftraalt duidelijk door dat zwaargeestige of zwartgallige , hetweik zij , die den gevoeligen man
gekend hebben , weten, dat hem fteeds is bijgebleven , en
dac hem vroegcijdig tot dien !coning der verfchrikking over.
bragt , van welken hij zoo dikwerf en zoo gaarne gewaagde.
Hierop volgen de gedichten op en bij de uitgave der
Amores van zijnen vriend N ODELL, en dat, hetwelk hij bij
zijne Intrede als Rector te Amersfoord, den ao Dec. 1780,
openlijk uitfprak, over de zeer groote reeks van fchaden
en ellenden , welke voortvloeijen nit eene jeugd , in ledigheid
en wellust doorgebragt. Dic gedicht is vol vuur en kracht en
dergelijke regels als deze:
Quo ruis infelix quo te rapit improbus ardor ?
Dum
i , furiis injice frena tuts I
Sperne voluptates, et inanis refit; luxus!
Tristia fub dulci melle venena tegunt.
Quae tribuunt rapid° labuntur gaudia gresfu ,
Quae trahunt fecum damna perenne manent.
Toen HER M. B osscH A in 1782 zijne gade te Deventer
verloor, zond bij VAN OMMEREN een' brief of gedicht
ter mededeeling van het verlies, dat hem diep griefde. VA N
OMMEREN beantwoordde B o ss cH A met een troostdicht of
brief. Beide zijn door BOSSCHA te Deventer destijds met
een voorberigt uitgegeven. Het gedicht van VAN o m
R E N is dan ook teregc en als zulks overwaardig door den
Heer S1EGENBEE it in deze verzameling opgenomen.
Na hetzel v e heeft men de beroemde Ode op den dood
van SCHRADER, in 1784 vervaardigd . die VAN om m ER E N naam , aanbeveling, fortuin , roeping naar Amfier..
dam, maar geen geluk bezorgde. In het ftille Amersfoord
met deszelfs heerlijke omftreken was hij veel gelukkiger,,
dan in Amjlels drukke koopftad. Trouwens , de onrustige
jaren van I787-1715 en niet altijd huifelijk genoegen werk.
ten ook veel hiertoe mede. Dit gedicht is een proefftuk
van eene Ode in den Horatiaanfchen trans , b. v.:
Sets plectra pulfas: auferor, auferor
Divine vates, et fuper aethera,
Oblitus humanos labores,
Ambrofid faturor Deorum.
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De Heer DE Boscti had , door het lezen van de voormelde Ode, v AN OMMEREN aan den Curator der Latijnfche Scholen, den veelvermogenden EGBERT DE V R 1J
TEMMINCK, aanbevolen. Bij den dood van dezen bra.
ven en edelen man hield v A N ommEREN een plegtig en
uitgebreid Elogium , dat hem vele vrienden, maar ook vele
vijanden bezorgde ; en zeker, regels als deze:
Non furiae, Bronsvice , tuae, non Principis ira
Inpavidum poterant flectere mentis iter.
of:
Probra nequc Antont metuit Verrisve furorem.
of :
Nec milt auratas po p tilum tolerare catenas,
Nec tulit Auriacae vimque minas quo domes.
gaven bier wel atmleiding toe. Als dichtfluk , als loffpraak
op den burgervader TEMMINCK, als bewijs, hoe men — en
ook VAN OMMEREN ^ toen openlijk fprak , verdient het
bijzondere opmerking. Wij zijn er colt verre af, AN
OMMEREN als vrij van partijzuclit te willen verheffen; maar
altijd bleef hij opregt, del , regtvaardig. Zijne Nederduitfche Redevoering, kort na de omwenteling van 1795 bij
eene prijsuitdeeling in de Nieuwezijds Karel te Amgerdam
gehouden, is een regt aCcirultfel zijner politieke gevoelens.
Wac hij van de Franfchen in 1 790 dacht , is best op te maken nit de krachtige Ode ad Gallos, door eene andere Ode
aan zijnen vriend DANICL HOOFT, toen deze in 1786 tot
Rand en Schepen van Amlierdain verkozen was, in dezen
bundel voorafgegaan , en door den allerbevalligilen en zoetvloeljentiften Lierzang bit het kraambedde ran do Echtgenootc
van CORNELIS VAN LENNEF gevolgd. VOOr het laatfle
heeft men echcer nog de Epistola Iloratiana aan den Heer
JACOB HOOFT, ook bij gelegenheid dat hem een zoontje
geboren was.
Bekend, ja beroemd, en teregt , is de Lijkrede van j.
KANTELAAR op H. A. s CHULTENS. Deze Redevoering
begeleicide VAN OMMEREN in 1793 met Zijr1 SCH ULTENs o Defunct° S. eene fraaije
legie vol kunst en gevoel.
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Het daarop volgend Bijfchrift op den uitgeweken J. B.
bij wien de broeder van VAN OMMERE-N zich
destijds be yond , en een Huwelijksdicht aan JOAN CRAMER
en ELIZA JACOB A LUDEN, zijn de laatfte gedichten van
VAN o MMEREN in dezen bundel voorkomende. Het laar.
fte draagt kenmerk van die theologifche ftemthing , welke op
het laatst VAN OMMER.EN bezielde, en waardoor hij, bij
eenen brief omtrent zijnen opvolger , eerst wilde weten , of
deze wel fiellig in de borgtogtelijke voldoening des Zaligmakers geloofde. Zoo zings hij bruid en bruidegom toe:
BICKER,

Credere quis posfit juvenem teneramque puellam
Golgotha terrarum praepofuisfe bonis?
Golgotha fi fubeant et hiantia vulnera Christi ,
Utraque diving corda calore flagrant —
Christe tuos Terra fponfos.
De fchriften van VAN om MERE N worden door den ileer
befloten met de Redevoering de prudenti yeserum Poetorum lectione, optima virtutis altrice, waarvan
wij reeds fpraken , en die overwaardig is nader gelezen en
naar behooren hoog gewaardeerd te worden.
Na de Gedichten van den Vader, den Amflerdamfehen
Rector RICHEUS, VOlgen fommige van den Zoon, den
Zwolfchen Rector s I cc o VAN OMMEREN. Dit fommige
fchijnt alzoo gefleld te zijn, omdat een ons bekend Gedicht
Ad Batavos 8ritannorum ac Rusforurn pulfo fugatoque exercits,,
gemaakt in Nov. 1799, Lib. Bat. V, is achtergelaten. Wij
etkennen, er zijn regels in , die nu ftuiten; ook is er
navolging in van eene bekende Epodon van HORATIU s:
maar een belangrijk gedicht van meer dan honderd regels van
eenen Dichter , van wien zoo weinig is, daarom bier te
misfen , is toch wat hard. Ook een ander gedicht aan
JERONIMO DE BOSCH VOO het Poematum Append. H. DE
noscu misfen wij hier. De gedichten van stcc o, hier
medegedeeld , zijn flechts vier in getal. Het eerfte, bij gelegenheid van zijn huwelijk met ANNA ADRIANA VINE,
aan zijne voogden DANIEL HOOFT, HERMAN RIETVELD,
en zijnen oom MARIUS VAN omm EREN,— het tweede aan
den beroemden Rn ijNvi s FEITH, toen deze hem zijnen Ottderdom ten gefehenke bad gezonden , — het derde bij den
dood van den Zwolfchen Praeceptor F. J. W. E. BEELER,
SIEGENBEEK
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en hec vierde eene overzetting van het bekende NederduitCelle graffchriftje
Schonk Leidens croostelooze jeugd, enz.
In de Narratio voor dezen bundel fchrijft de Heer s t Edat hij omtrenc de mededeeling verpligcing heefc
aan den Utrechtfchen Hoogleeraar GOUDOEVER, vriend
en opvolger , als Rector te Zwol, van s t cc o VAN
GENBEEH,

OMMEREN.

Ten flotte van dezen bundel heefc men Cedichten aan
RICUEUS VAN OMMEREN gewjd, als dat van nossca A

bij den dood zijner Cade, waarvan wij fpraken , en een ander van denzelfden De reditu veris, in 1783 v A N OmMEREN toegezongen; verder twee gedichten , door J. G.
H ft It TM AN wiens Primitiae Poiticae bekend zijn , aan zijnen Leermeester VAN OMMEREN toegewijd,
Misfchien waren er nog eenige andere bij to voegen geweest ; maar ook zoo als de bundel thans is , ziet men , is
dezelve genoegzaam volledig. Dezelve draagt uitnemende
kenmerken van de kunde , vlijt , bekwaamheid en erkentelijkheid van den Heer s IEGENBEEK, die op deze wijze aan
zijnen onvergetelijken en bekwamen Leermeester regt ge.
daan, en de geleerde wereld met de uitgave van deszelfs
Gedichten veel dienst gedaan heeft. Voor prijsjes op de
laagfte Lacijnfche klasfen is het werk wel gefchikt. Voor het
amatorifche en politieke daarin behoeft men niet bang te
zijn. Dergelijke prijsboeken worden niet terflond, noch kun.
nen dadelijk gelezen worden. Zeker is het veel beter gefchikt , dan de Poimata van D ' ORVILLE, die men in den
fehooltijd van Recenfent destilds gaf. Vertier aan dit werkje
te verfchaffen is pligt. De Lacijnfche pazij, voorheen met
zoo geiukkig gevolg hier te lande beoefend, dient opgewekt.
Men mag het opfporen , aanwenden en aanhouden van middelen daartoe niet verzuimen. Misfchien was men ten tijde
van v A N OMMEREN op de Latijnfche Scholen al te poetisch en vurig; maar tegenwoordig is bij de jonge lieden ,
ook die op de Latijnfche Scholen , dikwerf alles zoo droog
en dor, dat het fijn gevoel , de juiste fmaak , hec door en
door verftaan der Lacijnfche Dichters althans er fomtijds veel
door lijdt. Aan VAN om razit EN mogt dan wel meer ge.
dacht , zijn voorbeeld wel beter gadegeflagen en nagevolgd
worden, Och hadden , in een did der jongelingfchap van
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den Recenfent , de Rector VAN ward z R eN en de Vifitator
WYTTENBACH elkander beter veraaan, en waren zij als
ineengefmolten / Kwam men van VAN OMMEREN bij WITTENBACH, men voelde eene te plotfelijke verkoeling. Achteden zij , die van de Latijnfche tot de Doorluchcige School
overgingen, WYTTENBACH niec genoeg, omdat men hem
niet genoeg dadelijk kende en waardeerde, of dir konde doen;
ook hij kende de leerlingen te ilmfferdam weinig, en waardeerde VAN ommEREN en deszelfs School niec genoeg. Hij
ftelde hen in het gemeen wel eens te laag en enkelen te hoog.
De aanteekeningen van VAN o M ruEREN op de Latijnfche
Dichters ISORATIUS, OVIDIUS, CATULLUS, TIBULLUS, PROPERTIUs en JUVENALIS zijn juist ibo als zij
zijn moesren. Recenfent bewaarc en gebruikc ze nog met
lust en voordeel. Met zoo behagelijk waren altijd die van
WYTTENBACH, fchoon zoo- veel geleerder en zoo veel
dieper doorgedrongen cot de kern der fijne kritiek. Och
dat ook nu nog Hoogleeraren , Rectoren, Conrectoren en
Praeceptoren, wanneer zij op dezelfde plants zich bevinden
en mannen zijn van bekende kunde en bekwaamheid , de
handen ineenfloegen , om een vast en hecht ineeniluitend
plan van onderwijs, waaraan onzes oordeels nog veel op
deze en gene plaats thans oncbreekc, niec alleen te ontwerpen, maar in- en vooral nit te voeren , met dat gevolg, dat
de fterke en zwakkere, ieder naar aard, aanleg, behoefte
en vermogen , voedfel erlangden voor hunnen weer- en leerlust, en dat ook alle vakken door bepaalde meesters onderwezen, en geen yak verwaarloosd wierd 1 Dan hadden wij
hoop, dat , de grondige kennis der vaderlandfche taal
naar vaste regelen vooruicgezet en areng beproefd wordende
bij het infchrijven op de Latijnfche Scholen, ook veel overtolligs sevens zou wegvallen. Om fmaak, fijn gevoel , genoegeIijkheid , liefde tot de letteren meet en meer te bevorderen , kan de Latijnfche Podzij veel bijdragen. 0 dat deze ,
nu, met uitzondering van weinige , nagenoeg meest bejaarde
lieden , niet meet zoo 'c fchijnc geliefd , weder het gelauwerd en bevallig hoofd mogt opfteken , en men , door de
werken en het voorbeeld van zoo velen , als P. nu R M A N.
NUS SECUNDUS, JANUS GROTIUS, JANUS HELVE.
TIUS, E. WASSENBERGH, J. SCHRADER, WETSTEIN,

G.

COOPMANS, F. P. BURMAN, MEDENBACH WAR.

EBB, H. BOLT, G. HOOFS JUN., MGT,

de
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ARNTZENIUSSEN, DE ROOY, JORDENS,

NODELL, WAARDENBURG, VAN SANTEN, VAN IOOTEN, VAN BRAAM, HEERKENS, DE BOSCH, BOSSCHA,
VAN OMMEREN, HOEUFFT; RAU, MARRON, H. WETTINGH( *),SPEYERT VAN DER COLLOT D'ESCURY,
VAN LENNEP, HARTMAN, PEERLKAMP, SIEGENBEEK

en anderen, aangevuurd en opgewekt , ook in dit yak den
nationalen eer en roem bij vreemden en nakomelingfchap
mogt handhaven ! Mtge ook hiertoe het aangeprezen werk
en eenigzins deze aankondiging bijdragen I
(*) Wij danken aan dezen Dichter (zie No. 3o van den
Letterbode voor dit jaar) regels als deze:
Ergo fordescunt Latiae fine vindice Nufae.
/hit pudor ilufoniarn fit feriisfe lyram?
Quaeque tulit fummos coelesti hac arte magistros
Patria nunc tantis nostra carebit banis?
Sunt , 8 funt certe, quis Romula carmina cords':
List horum Temper Mufa tacebit iners ?
Non gnat hoc Phoebus!
Ook wij zeggen: non finat I !

C H ARICLES en zuPnoRioN , een Verhaal van CLEARCHITS den Cyprier. Te Groningen, bij W. van Boekeren.
1831. In gr. 8vo. XVI en 36o bl. f 3 .9o.

W

ij ontmoeten hier,, zoo als de voorrede ons vermeldt,
een uit het Grieksch vertaald handfchrift van den ouden Cy.
prifchen Romanfchrijver CLEARCHUS. Doch de geheele
voorrede is zoo gefleld, dat de ongenoemde overzetter van
dit werk zelf (want als zoodanig wil hij zich kwanswijs
doen voorkomen) zijnen eenigzins gevatten lezer reeds op
het denkbeeld brengt , dat hij de fchrijver van hetzelve is.
Men oordeele. Hij had kennis gemaakt met eenen jongen
Grsek , s p iatnioN KoRALLIDEs, met een fijn gevoel voor
ha fchoone begaafd , maar een flecht Criticus. Deze had in
een cud gebouw to Famagosta op Cyprus eene verzameling
van handichriften , beilaande uit aside Griekfche Romans, gevonden , wearoncier dan ook deze van ct. Eel a c H U s was.
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Onze dandgenoot deelde niet zoo fpoedig in de vreugde , die
bezielde : na het handfchrifc gelezen te hebben , was hij nog niet zoo volkomen overtztigd , dat het van
C LEARCHUS was ; hij aarzelde , otn het in den oorfpronkelijken vorm uit ce geven , waartoe ook zijn vriend, die de
eer daarvan voor zich wilde behouden , niet kon beiluiten ,
en verzocht dus nu flechts, om het in onze taal over te brengen. De uitgave zoo Prof. KOLIADES, nazaat van den
Zwijnenhoeder etimeos nit de Odysfee , op zich nemen. Het
beste "ridded, am een werk geheim te houden, (dit begreep ten
min gle KORALL1DES zoo) bejlond daarin , dat men het in
't Hollandsch fchreef. Voorts begreep de overzetter , met dit
werk vrij te molten handeien , en zich Bever tot het fonds
van het verhaal te moeten bepalen en dat op zijne wijze in
to klceden, dan flipt over te brengen. De uitgave van het oorfpronkelzyke zal to Pars plaats hebben , zoodra aldaar geene
revolution weer verwacht warden (ad kalendas Gmcas).
Wie ziet niet, dat dit alles niet meer dan fcherts is, en
dat de Schrijver wel geene lezers van zulk een goed vertrouwen
zal onderftellen , dat zij nog aan een Crieksch origineel zouden gelooven ? Maar,, zoo er die nog zijn mogten , zou
het in de voorrede medegedeelde levensverhaal van cc. EAR•
c H u s ons alle twijfelingen daaraan benemen. CLEARCHUS, een leeriing van ARISTOTELES, zou eene inleiding op dezen Roman gefchreven hebben , waarin hij denzelven als de vrucht zijner overdenkingen over fommige punten van de wijsbegeerte des 'evens in een verdicht verhaal
ingekleed , doet voorkomen ; welk ontwerp hij lang gekoesterd , maar, door ernftiger ftudia belet , eerst door een bij..
zonder coeval had kunnen ten uitvoer brengen, namelijk den
inval der Callifts in Macedonia, onder aanvoering van den
woesten BELGIUS, die zijne vreedzame woonplaats overftroomd , en hem genoodzaakt hadden , elders eene toevlugt
te zoeken, alwaar hij den tijd, van boeken en werktuigen
beroofd , in ledigheid moest doorbrengen , en zich dus met
de vervaardiging van een Milefisch fabeltje (eenen Roman)
verpoosde en zijne fmart verzette. Het is waar, dat PAUSANIAS onder de hoofden der verwoestende Galliers ook van
eenen BELGIUS of BoLGtos gewaagt , door wiens troop
jU1S1 PTOLEMEUS CERAUNUS zou gefneuveld zijn (L. X.
C. :9. § 4.); maar CLEAR cut's, die, volgens wizen Schrijver , 56 jaren ce voren , even na den dood van Koning P H 1.
BOEIIBESCH. 1831. NO. 14.
V v
KORALLIDeS
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van Macedonia , de wijsbegeerte onder A rt IST oLES had begonnen te beoefenen, zou Loch in dien leefdid wel wat te oud geweest zijn om Milefifchc fabeltjes
te gaan fchrijven. Die BELGIUS komt er daar ook zoo
raar in! Het heeft alien fchijn , dat de man, die zich hier
onder den naam van CLEA ECRU'S vermomt, een fiagtoffer
der woeste Gallo-Belgen van onzen tijd is, en , ook uit zijn
vreedzaam verblijf naar elders verdreven , zijnen tijd met her
opftellen van eenen antieken Roman aangenaam en tevens
niet onnuttig heeft zoeken door te brengen. Hoe bet daarmede zij , en wien men ook als fchrijver te befchouwen
hebbe , dit is zeker , dat het fink uitnemend gefchreven is
en er werkelijk antiek uitziet, wat de fchildering van zeden,
gewoonten en oudheden betreft ; hoewel wij niet gelooven ,
dat pLATo immer zulke mannelijke of vrouwelijke geestdrijvers onder zijne navolgers heeft gehad , dat zij plan zou.
den gehad hebben, om zijn denkbeeldig Gemeenebest te
verwezenlij ken.
Het verhaal is eene zeer geestige en fijne ironie der beide
uiterften, waartoe de oude wijsbegeerte kon aanleiding geven , door aan de eene zijde den geest geheel ten koste
van het ligchaam , of liever de verflandelfike befpiegelingen
ten koste der aardfche betrekkingen te verheffen ; aan de andere , der grove zinnelijke genietingen ten koste van ons hooger en beter deel bot te vieren. Vertegenwoordiger der eer.
fte denkwijze, die met het misbruik der Platonifche, en
eenigermate met de Cynifche en latere Stoicijnfche fchool overeenkomt , is C H A RICLES, de voornaamfle held , die de Repu.
bliek van PLATO in de werkelijke wereid zocht in te voeren ;
waarin hij ook yrouwen, en onder anderen de bevallige en
deugdzame I SM E NE, eene lieve Platonifche dweepfler,, wil
opnemen. De tweede der genoemde foorten van wijsbegeerte , die met de fchool van ARISTIPPUS van Cyrene en de
latere van EPIEURUS overeenkomt , worth voorgefteld in
den perfoon van EUPHORI ON, die , van zijne Platonifche
hoogte door het bedrog en de ontrouw van eenen medeleerling en vriend ter neder geftort, naderhand tot de Cynifche of
hondfche wijsbegeerte was overgegaan , maar ook daar zoo
weinig heil had gevonden , dat hij eindelijk, als een leerling
van ARISTIPPUS, alleen in zinnelijke genietingen zijn ge.
luk zocht. (Hij was eigenlijk zulk een leerling niet ; maar
hij vond die wijsbegeerte op denzelfden weg : nu , die weg
is nog al breed en gemakkelijk.)
L IPPUS

TE
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Om onzen lezer den knoop en de ontknooping van den
Roman mede te deeien, daartoe gevo..len wij Beene roeping ;
een gedeelte der belangftelling zou daardoor verloren gaan.
Doch flechts een gedeelte ; want inderdaad bet werk verdienE
meer, dan tot eene voorbijgaande voldoening der nieuwsgie righeid te dienen. Met groote bedrevenheid in de Grieklehe
oudheid fchildert ons de onbekende Schrijver de leefwijze
der aanzienlijken vooral op Cyprus, near 't Leven , en weet datrin tevens meer dan cane treffende karakterfchildering te vlechten : van eenen listigen , inhaligen en voor alles behalve
voor het rekenen ongevoeligen rentmeester ; eenen edelen en
befcbaafden landeigenaar van zekere jaren, die het eenige
zwak heeft, van zich te veel op eene jonge vrouw,, die hij
ter kwader tire getrouwd heeft , te verlaten ; een pear jonge
losbollen van den echten Griekfchen ftempel ; een' jaloerfchen
beeldhouwer ; eene doortrapte Coquette, en drie meisjes ,
waarvan het eene een voorbeeld van fchoonheid , verftand
en ingetogenheid , het tweede eene linachtende verliefde , en
het derde een fcba1Isch en ondeugend ding is ; voorts nog
eene waarzegfler en eene fnapachtige Flavin. De dialog is
Lier en dear zekerlijk wel wat modern; meat dit zal het
boek bij ongeletterden , en vooral bij de fchoone fekfe , geen
kwaad doen. PLATO ' S Republiek , althans de daarin voorkomende wetten voor de beflutirders en verdedigers van den
Steal, worden er ongenadig in medegenomen , en de fpot,
dien PLATO zoo ruimfchoots op de Sophisten beefs nitge.
fort, words hem bier met woeker teruggegeven ; hoewel de
Schrijver bet eigenlijk meet . geladen heeft op dezulken , die
de droomen (of , zoo men wil , Idealen) des Wijsgeers
(waarvoor hij ze zelf ergens verklaart) voor de werkelijke
wereld gefchikt achten. CHARICLES behoeft daartoe veelal
flechts de eigene woorden van PLATO eau te halen , zoo
als : wear hij de krijgslieden bij getrouwe honden vergelijkt,
en hen met die belooningen (roost, welke men in de Republiek , of ook in dezen Roman (bl. roc> , lot enz.), mag
nalezen ; wear hij de rekenkunst , of de kunst van een, twee,
drie (zie bl. to) , voor meest gefchikt acht , om de ziel
van bet vergankelijke of te trekken ; wear hij de gemeenfchap
der vrouwen , en wel bij loting, tot eene Staatswet maakt,
en de meisjes naakt , ten aanzien van al bet y olk, wil laten
worftelen ; waar hij de beeidhouw- en fchilderkunst , als nabootAnde kunften , beneden de gewone handwerken pleats% Nu I
V V 2
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die lesfen behoeven dan ook flechts voorgedragen te worden, de eerfte aan jonge knapen, de tweede aan een' bedriegeliiken rentmeester,, de derde en vierde aan moeders, vaders of jonge meisjes, de vijfde aan een' jongen beeldhouwer,, vurig met zijne kunst ingenomen, om de uitwerking,
die er het gevolg van moet zijn , te doen befeften. — De
ontknooping van het fink is bijna tragisch , en kost nog iemand (wel is waar , inland van niet veel belang) het leven.
Dit neemt niet weg, dat het boek over 't algemeen in een'
luimigen, doorgaans losfen en ongedwongenen ftijI is gefehreven, en wel gefchikt is, om diegenen nit den droom te helpen , die bet Grieksch voor re defcig en te ftatig voor een
grapje houden. Want, al is het boek dan ook niet uit het
Grieksch vercaald , zoo ademt het Loch geheel eenen Crickfchen geest. Het is daarmede volkomen zoo als WIELAND
zelf met regt van zijnen Agathon (die nog al , in het begin
althans , groote overeenkomst, in fommige karakters , met
dezen Charicles en Euphorion heeft) durfde zeggen: „ Leef.
„ wijze, vermaken , bezigheden en fpelen, tales is Grieksch ;
het onderfcheidende der Grieken is overal met kenbare
" trekken uitgedrukt, en overeenkomaig met bet denkbeeld,
• hecwelk de lezing der Ouden in ons gemoed daarvan ach" terlaat (*)." Ook ten aanzien van den ongedwongenen ,
vrijen , meermalen fchalkfchen heeft de Schrijver van
Charicles wel eenige overeenkomst met WIELAND. Wij moeten den lezer Loch van dezen itij1 , die bier alles behalve
bijzaak is, eenig denkbeeld geven , en kiezen daartoe een
gefprek tusfchen de verftandige en ernftige ISMENE, leerlinge
van P LATO en..... CHARICLES, en de fchalkfche MYR..
TIUM, dochter van den rentmeester HERMETIMUS, en
verliefd op zekeren HIPPOMENES. Zij is ook op het Collegie van CHARICLES ; mast- ISMENE; eene meergevorderde leerlinge, repeteert voor haar de lesfen des Meesters, onder anderen dat hij, die door de reine en ware fchoonheid
aangedaan words , in drieduizend jaren de vleugeIs zijner
ziele geheel terug bekomt, terwijI andere ongevoelige en
dwaze menfchen tienduizend jaren daartoe behoeven (f):
• APIRTIUM was gansch ontfleld door den deftigen toon,
„ waarop IsmENF; gefproken had; en, wel verre van met
(*) Agathon , hl. 7.
(t) Volgens pL A T 0 's PAvirus.
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Naar te lagchen , dacht zij, dat bet beter zou zijn , van
deze gelegenheid gebruik te maken , om zich van alles wel
te laten onderrigten , ten einde zelve in dat zoo geprezene geluk te mogen deelen. Maar , zeide zij dus , op
zachten , bedeesden coon , lieve I s M ENE! op die wijze
kan dan , als ik u wel begrijp, een eerlijk meisje hare
vleugels zevenduizend jaren vroeger weerom krijgen, als
zij maar maakt , dat zij een' knappen vrijer krijgt ; is 't
• niet waar?
Dat is te zeggen, lief kind, antwoordde
• ISMENE, met een' won van diep rnedelijden ; gij drukt
dat zoo aardsch , zoo onplatonisch nit. Een' vrijer te hebben!
„ heeft CHARICLES dat ooit zoo gezegd? Een' vrijer te
• hebben ! neen , daar komt het eigeniijk niet op aan; maar
verrukt te zijn, in zalige bewondering weg te finelten
over
een fchoon , edel gelaat ; hem , die het bezit, te be,/
• minnen , te aanbidden, overal re volgen. — Nut , IsMrNE!
„ als dat de zaak is , riep IHYRTIUM vrolijk nit, dart behoef ik niet ongerust re zijn. Mijn minnaar is de fehoonfle
• jongeling van geheel Cyprus, en , fchoon ik hem in het
„ openbaar nog niet zoo overal heb durven volgen wijI ik
• meende , dat dat niet zeer betamelijk is , zoo zieu wij el, onder ons gezegd, heel dikwills; en als de
kander
72
nieuwe Philofophie dat meehrengt , dan zal aan de betrach„ ting van dit voorfchrifc niets ontbreken. 1k behoef het u
dan ook niet re verbergen. Gij kent HIPPOMENES, den
zoos van DINIAS, die ook dikwijls bij onze bijeenkom.
lien tegenwoordig is. Nu, dat is de man. Denkt gij wel,
dat er den is, gefchikter oin de vleugels weder te doen
„ uitfpruiten, dan hij ? Maar,, lieve asiviENRI geheel in vertrouwen moet ik u nog jets vragen. Gij zegt, deze beide
„ moet geheel geestelijk blijven. Dat wil zeggen, geloof
ik , dat wij tegenover elkander moeten gaan zitten , en
„ ons vergenoegen met elkander aan re zien. Nu moet
u toch guluit bekennen , dat HIPPOMENES en ik dat
juist niet altijd doen. Daaroni wilde ik u vragen, of bet
kwaad kan , dat wij een beetje digter bij elkander gingen zit„ ten. Wij kunnen elkander alders wel veraaan , zoo is het
„ niet; maar het is zoo Itijf, als twee flandbeelden , over
elkander te zitten. — Neen! antwoordde ISMENE, dat
doet
er ook eigenlijk niet toe; want de groote zaak is
72
dat uwe gewaarwordingen zich tot den geest bepalen , dat
„ gij elkander in den geest bemint , in den geest verrukt zijt
•
•
„
•
„
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over elkanders fchoonheid ; en zijc gij dat, dan hebt gij niet
„ eens tijd , om er over te denken , waar het ligchaam is. —
, Nu , dan komt het er ook niet op aan , of wij elkander
„ tusfchenbeiden eens eene hand geven , niet waar, I s
• NE? vroeg nu , met eenig meerrler vertrouwen , de lieve
• MYRTI U M. — Het is mogelijk , antwoordde de leermees.
Ceres, dat men zoodanig eene onwillekeurige beweging maakt
in het midden der geestverrukking; maar, zoo als ik u zeg ,
„ gij behoeft niet te vragen , of gij dat doen moogt ; want als
„ gij openlijk en metderdaad in verrukking zijt , dan denkt gij
„ daar niet over , maar doet het onwillekeurig zonder het
eens te weten. — Ja , ja , hernam ruvRatum, nu begrijp
her, en zoo heb ik het ook meermalen ondervonden.
„ Nu , dan behoef ik ook niet verder te vragen , b. v. of hij
mij wel eens mag oinhelzen en een' kus geven ; want dat
„ gaat alles op dezclfde manier."
Het geheel boek is echter niet van dien Tempel , hoewel
meest in eenen luimigen coon ; fommige tooneelen zijn ern(lig en wezenlijk leerzaam , en wij hebben gezien , dat de
zedeleer van het fink, het " niet te veel ," dat eenmaal op
den Delphifchen tempel te dezen fond , die nuttigheid in eene
hooge mate bezit. Ook het uiterlijke , druk en papier en
de gegraveerde titelplaat , is zeer goed. Wij durven dezen
Vertaler wel aanmoedigen , ook de overige handfchriften van
zijnen CHARICLES aver te zetten. Wij twijfelen naauwelijks aan de aanmoediging onzer Natie.
Er zijn eenige Noten achter geplaatst voor den ongeleerden lezer,, tot opheldering van Griekfche zeden , gebruiken ,
fpelen, fpreekwijzen en gefchiedkundige toefpelingen , die verre zijn van Islets dan zeer bekende zaken, zoo als de Schrijver in de voorrede zegt , te bevatten.

,

Holland en Belgie, in wederzijdfche betrekking , federt de
fcheiding onder F IL IP S II , tot op de hereeniging dezer
Landen ender wit.t.za4 I, door V 0 N MOLTKE. Uit
het Hoogdiiitsch. Met Aanteekeningen van Mr. E, C. D 'E N•
G EL BRONNE R. Te Amilerdain , bij J. Guykens. 1831.
In gr. 8vo. VIII en 15o bl. f 1 - 50.
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et moec den regtfchapen , den getrouwen Hollander
grieven, wanneer hij opmerkt, dat zoo vele Schrijvers in
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Frankrijk, Engeland, maar voornamelijk in Duitschland , in
hunne beoordeelingen van den opftand van Belgie , als 't
ware partij trekken voor de aanranders van het grondwettig
gezag en tegen hen , die zich onder eene zachte , vaderlijke
Regering gelukkig gevoelen. De mindere bekendheid onzer
taal , de algemeenheid der Franfche , van welke bijna alle
Belgifche nieuwspapieren zich bedienen , hebben het , bijna
noodzakelijk, gevolg gehad, dat de Belgifche klagten en befchuldigingen dagelijks , de Noord-Nederlandfche wederleg.
ging en verdediging daarentegen ilechts zelden gehoord were
den. Daarbij komt de Jezuitfche ftelregel : Laster maar
voort ; er blijft altyd wat kleven I En zoo laat zich de vreemdeling , zonder dat hij behoorlijk ingelicht is , door ongegronde klagten en vuigen faster in zijn oordeel overrompelen. Hoe dit zij, het is des te aangenamer, van tijd tot tijd
mannen van erkende talenten , en in vreemde Raadzalen en
in openbare gefchriften , hunne ftemmen voor waarheid , regr
en billijkheid te hooren verheffen. Onder deze laatften Vera
dient de Heer VON MOLTKE genoemd te worden. In de
aangekondigde gefchiedkundige fchets van Holland en Belgie,
in hunne wederzijdfche betrekkingen federt 1567-1814, Levert hij een, zoo al niet geheel joist, echoer veelal onpartijdig tafereel van den toeftand dezer landen. Wij verheugen
ons , dat dit werkje in Duitschland in 't licht gegeven is;
het kan aldaar bijdragen tot het wegnemen van verkeerde
oordeelvellingen. Het kan den Duitfcher leeren, dat Hollands
grootheid en Belgies -nietigheid dagteekenen van hunne fcheiding in de 16de Eeuw ; dat tot aan de hereeniging
met Holland in 181 4 , achtereenvolgens niets geweest is dan
eene Spaanfche , Oostenrijkfche of Franfche bezitting ; dat
dit land nooit een zelfftandig beftaan gehad , nooit als Mogendheid is befchouwd geworden , noch Corps Diplomatique,
noch lets, dat eenen Staat kenfchetst , gehad heeft , en dat
het alzoo in de Diplomatie een onding , een non ens was.
Duch dit ailes was den Hollander overbekend: het werkje,
hoezeer gefchreven, beveelt zich eater noch door groote naauwkeurigheid , noch door volledigheid aan , gelijk dan
ook het onderwerp te groot van omvang en te rijk is , om
in flechts 8o bladzijden met eenige volledigheid behandeld te
worden. Hier en daar is de Schrijver in misfiagen vervallen,
Welke in de Aanceekeningen van den Vertaler aangewezen
en verbeterd zijn.
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Deze Aanteekeningen beflaan 7o meer compres gedrukte
bladzijden , en flaan dus met den tekst in uitgebreidheid geiijk. Bij al den omhaal van geleerdheid , kunnen wij niet
zeggen, er veel nieuws in gevonden te hebben. Het eenige
waarlijk bevreemdende is de firekking van fommige Aanteekeningen , welke geen ander doel fchijnen te hebben , dan
om de oude en nu althans doellooze partijfchappen in ons
Vaderland weder te doen herleven. Van dien aard is onder
anderen No. 56, waar de Aanteekenaar, na opgemerkt te
hebben , „ dat het jammer was , dat het 1-luis van Oranje de
goedheid en vergevingsgezindheid altijd zoo ver gedreven
„ had, om Heeds, na herflel van zaken, die genen in gunst
te houden , wier verdervende handen het fchip van Staat
, op klippen zouden geftuurd hebben ," er bijvoegt : , Zoo
is het in 17 4 8 gegaan , zoo ging het in 1788 , en zoo is
„ het in 5814 helaas al niet veel beter gegaan." — Eene
nog erger ftrekking hebben de vier laatfie Aanteekeningen.
Zoo de Vertaler hiermede aan een' perfonelen wrok heeft
willen luchtgeven , is dit boosaardig: zoo hij tweedragt
heeft willen zaaijeu , is het misdadig. Indien wij vreesden ,
dat het zaad wortel zoude fchieten wij zouden jets meer
zeggen; dock, Goddank! Oud-Nederland levert juist thans
aan vriend en vij arld , aan tijdgenoot en nageflacht het heerIijk fchouwfpel op eener eendragt , eener hartelijke overeenhemming tusfchen Vorst en Volk, waarvan welligt geen fterher voorbeeld in de Gefchiedenis befiaat. Overigens — de
Aanteekenaar beefs zijnen naam op den titel geplaatst.

Belgie in 183o, of Facfinsiles van de Handteekeningen der
Perfonen in de Gebeurtenisfen aldaar betrokken , met korte
ilanteekeningen betrefende dezelve. Door J. K ONING.
No. II. Te 21mIlerdam , bij C. M. Ferrari. 1831. f I - 20.
van den kundigen en achtingwaardigen
DO N naam
I N c kan niet misfen krediet bij te zetten aan deze one

JACOBUS

derneming , in zekeren zin eenig in hare foort te achten. Ons
ligt iets bij van een Fransch boekje , ten geleide van dergelijk jets, waarin nit de handteekeningen gevolgen werden getrokken tot de bijzondere karakters. Dit is inderdaad eene
fludie, eenen LAVATER en NIEMEIJER waardig; fchoon
wij voor ons twijfelen , of daaruit immer, met grond , eenige
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refulcaten voor de Karakterkunde zullen zijn of to leiden.
Wat daarvan zij of worde , wij ontvangen hier wederom ,
behalve die van de vijf verbonden Mogendheden , (moet men
haar thans nog als verbonden aanmerken ?) de handteekeningen
van veertig Hollandfche Staatslieden , Generaals enz. , ook
die van VAN SPEYK,mAAs en KLINKHAMER; en voorts
nog van dertig Belgen van verfchillenden rang en stand , onder Welke wij , buiten S P rtuvT en GOEDKOOP, (die daar
als paarlen voor de zwijnen worden heengeworpen !) naauwelijks een' enkel' achtingwaardig' perfoon aantrelfen. — De
bijgevoegde aanteekeningen zijn voldoende , en de Heer
DAIWAILLE heeft eer van de gravure.

Plegtige Intogt van H. K. Hoogheden , de Prins VAN OR ANJE
en Prins FREDERIK der Nederlanden , op 17 Sept. , en
komst van Z. M. en de geheele Koninklijke Familie, Op 18
Sept., binnen iimgerdam, enz. on.Jlandig befchreven door
w. o L wren. Te ilmlierdam , bij H. Moolenijzer. :831.
in gr. 8vo. 55 Bl. f : - 6o.

Dit , over het geheel , wel zamengeftelde werkje is , als
't ware, de uitbreiding van het gelukkig gekozen Motto van
COTTON:

This is that incenfe of the heart ,
Whofe fragrance fmells to heav'n.
Hoezeer in het verhaal meer geleidelijke orde had kunnen
heerfchen , kunnen wij het echter den vaderlandfchen Lezer
gerustelijk aanbevelen ; het zal , in welgeftemde harten , de
liefelijkfte herinneringen verlevendigen.

en

Epifoden uit den dertigjarigen
Oorlog. Door A. VON TROMLITZ. Uit het Hoogduitsch.
Deelen. Te Anflerdam , bij C. L. Schleijer. 1830.
In gr. 8vo. Te zamen 596 bl. f 3 - 3o.

PAPPENHEIM

S

TILLY.

choon het ons in dezen gefchiedkundigen Roman, als Roman befchouwd , hindert, dat men , in fpijc van den titel ,

134°

A, VON TR.0141LITi;

niet weer, wie men voor de hoofdperfonen te houden hely
-be,nrigljkdheanotbrk,WldeRman met het Heldendicht gemeen heeft ; en fchoon alzoo
de tweede Eitel : Epifoden nit den dertigjarigen Oorlog , maar
a1 te veel den aard van het werk kenfchetst, als verzameling
van deels gefchiedkundige , deels verzonnen Epifoden, die
met elkander in zeker verband gebragt zijn, waaruit men in..
zonderheid de tegenovergeaelde karakters der Veldheeren
PAPPENHEIM en TILLY leert kennen ; desniettegenftaande
hebben wij deze tafereelen met belangftelling gelezen. Het..
geen er in dit werk gefchiedkundig is, dat is ook met juistheld behandeld, en het overige is gelukkig gevonden en
roerend voorgefteld. De onfluimige,-hartstogtelijke , en toch
innerlijk welgezinde en beklagenswaardige ANNA; de beminnelijke en gemoedelijke HED %y r a, hare zuster; de edele
en grootmoedige HOHENDORF, de minnaar en eindelijk de
gemaal van HEDW/G; gezegden MAX. HOHENDORF'S
broeder, en diens beminde , de te6rgevoelige x LARA, die
op eene andere wijze dan ANNA romanesk is , zijn alien met
aesthetifehe waarheid gefchilderd; en even juist teekent de
Schrijver de historifche karakters van PAPPENHEIM, T I E.LY, WALLENSTEIN, GUSTAVUS ADOLPHUS en anderen. Ook de Waal r. A c ROIX blijft overal lafhartig en fnorkende, wreed en wraakzuchtig. Eigenaardig is zelfs de voorftelling van het Hollandfche leger onder FREDERIK HEI■I
DRIK. Wij houden des, fchoon voor onszerven geene
vrienden zijnde van Romantifehe optooijing der Gefchiede.
nis, dit werk voor goed in zijne foort, en gelooven, dat
het nurtig kan zijn, ook nit een historisch oogpunt befchouwd , voor de zoodanigen, die geene onopgefierde Gefchiedenis lezen willen. Doch waarom bevlijtigen goede
Schrijvers zich niet meer, om de niet opgefmukte waarheid
zoodanig voor te ftellen, dat geheel ware gefehiedenisfen zich
met gelijkfoortig genoegen, als de halfverdichten, laten
lezen ? Stijl en manier doen in dat opzigt zoo veel af.
IVIaar er zijn weinig Gerchiedrchrijvers als VOLTA IRE, onze STUAR'F, DE SEGUR en eenige anderen. Daaroin tast
men naar de Romans: want hoe weinigen zijn in that, in
fpijt van den vorm , zich zoodanig met de floffe zelve bezig
te houden, dat zelfs een welfchrijvende , maar niet roerende
en fchilderende , niet tot de ziel, dan flechts door het getrouw verhaal van daadzaken , fprekende WAGENAAR hen
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hen niet onwillekeurig in flaap doec vallen ? Wij hebben
hier niet het oog op beminnaars der Gefchiedenis , maar op
mannen en vrouwen van fmaak, doch zonder geleerdheid en
wijsgeerigen zin. — Bl. 243 van het Ilde Deel , reg. 9,
ftaat zeker bij vergisfing too voor 15000 man ; de correctie
is anders vrij goed.

De Lichtengeiners. Een op de Gefchiedenis gegrond Verhaal.
Door c. F. VAN DER VELDE. Uit het Hoogduitsch. Te
bij M. Brinkman de Vri. 1830. In gr. 8ro. 1111 en
166 bl. r
50.

El et werkje , ons onder dezen titel aangeboden , beheist
een verhaal uit de tijden der vervolgingen , welke de Protestanten in de eerfte heift der zeventiende eeuw,, onder anderen ook in Silee e, hebben ondergaan , toen de Duitfche Keizer FERDINAND, door de Jezuiten opgezet , befloot , eene
tegenhervorining te beproeven , en daarcoe een middel in het
werk ftelde , eenen Turkfchen despoot meer waardig , dan
eenen C'nristenvorst , namelijk het afzenden van eene woeste
krijgsbende , die , onder den naam van Lichtengelners en Zaligmakers , door galg en zwaard de Sileziers tot onderwerping aan den Pans poogde te dwingen. Uitgenomen den el.
genlijk gezegcien roman , is alles wac ons hier verhaald
wordt , ware gerchiedenis , in den gewonen trant van den
Schrijver levendig voorgefleid. Het verhaal zelf geeft aanleiding tor belangwekkende karakterfchilderingen , zoo als van dat
der opregce en onwankelbaar godvruchtige K A THA R I N A,
van den floutmoedigen en tevens bezadigden o s w ALI), van
den welm2enenden , maar, naar den toen heerfchenden geest,
onverdraagzamen Predikant JOHANNE s BEER. Zelfs onder
de trier voorkomende Roomschgezinden verwerven de eerlijke
FLORIAN en de menschlievende Franciskaner.monnik regtmatigen lof. In zoo ver dit bock aan lezers , die zich op
geene eigenlijk gezegde historiekennis toeleggen , de gelegen,
heid verfchaft , om bekend te worden met zulke gefchied_
kundige waarheden , welker herinnering ook in onzen tijd
hoognoodig is , kunnen wij deszelfs lezing als nuttig aanprijzen ; terwiji de bevallige ftiji en de afwisfeling der hier voorkomende zaken den lezer zeer zeker een aangenaam onderhoud zullen verfehaffen.
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L. CHIMANI

Colloquia Latino-Belgica , of Latijnfche en Nederduitfche Gefprekken; ten dienfle van hen , welie zich , bij den dagelijkfchen omgang , in het Latijn fpreken willen oefenen.
Naar de derde vermeerderde en verbeterde Uitgave, nit het
Hoogduitsch van LEOP OLD CHIMANI. lfle Curfus. Met
eene Voorrede van W. j. Z ILLESEN, Theor. Mag. et
Litt. Hum. Doctor, Rector der Latijnfche Scholen te Amflerdatn. Te zlinflerdam , bij G, Portielje. 183o. In 8vo.
14, 196 bl.

I

f•:

ndien de boekverkooper ons verzocht had , eene voorrede
voor deze Colloquia te fchrijven , zouden wij hem hartelijk
bedankt , en liever geraden hebben , zulk een werk niet uic
te geven, en dat wel in zijn eigen belang. Want wij gelooy en niet, dar hij er veel voordeel bij inleggen zal , en hopen
dat niet , omdat wij te veel belang flellen in een goed onder..
wijs. Zulk een onderwijs nu words niet bevorderd , als men
de jonge lieden zuike boeken in handen geefc. Om nu niet
te fpreken van de Latiniteit, waarop bier en daar ook nog
al lets valt aan te merken , wat moet men denken b. v. van
zulk eene taal, welke men bl. 18 4 leest? Ziet gij daar dat
nude vrouwtje met pruimedanten? Hei , oudje ! Deze jonge
Heer wil pruimen van u koopen, als zij goedkoop
gij ze liever prefent hebben? Mij wordt niets gefchonken , alles moet ik duur koopen. Zijn ze lekker? Proef ze eens.
Heila geef de pruimen terug , gij eet weer dan ik voor een'
halven fluiver geven kan.
zullen immers koopen, aft
zij bevallen. — ICoop ze dan. — Hoe duur zijn ze?
Tien
voor een' halven fluiver, Gij moet er twaalf gevenZulke groote en rijpe pruimen? — Neen zij zijn zuur. —
Laat ze flaan, zoo ze te zuur zijn. — Cif vreest , dat zij
aan onze handen blijven hangen , even al) aan de uwe, van
wege de morligheid, die gij aan de handen hebt. — Zoo gij
niet tergond bier van daan goat , wijsneus! dan zullen uwe
svangen deze morfigheid voelen, enz. enz. enz. Want aI genoeg en te veel van die pruimen. Iedere welopgevoede
knaap , met een gezond verfiand begaafd, zal bij zichzelven
zeggen: dat is laf!
Recenfent gelooft wel, dat het zeer nuttig is , dat jonge
lieden op de Latijnfche fcholen, al is het dan ook van den
begiune af, de gewoonte aannemen , om zich nu en dan in
het Latijn uit. Le drukken. Maar een goed onderwijzer heeft
daartoe, vooral wanneer de leerlingen eenigzins in de kennis
der taal gevorderd zijn, zoo vele gelegenheden, dat hij nook
naar gedrukte gefprekken behoeft om te zien, allerminst naar
die van en I MANI, bij welke nog dit gebrek komt, dat het
Hollandsch bij het Latijn that. Deze oefening is vooral van
belang op de fchool van den Rector, opdat de kweekelingen
voorbereid worden tot het vlug verflaan der Akademifche
lesfen en het antwoorden in het Latijn. Flij verklare zijnen
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aucteur in het Latiju , vrage daarover in het Latijn , en ontvange de ancwoorden in het Latijn. Hij gewenne de leerling en, om het Mythologifche en gefchiedkundige, voornamelijk
de levens van beroemde mannen , in het Latijn te verhalen;
met een woord, daar zijn dagelijks vele gelegenheden , om
deze oefening in werking te brengen.
De Heer Z I L L E S E N is van een ander gevoelen, en prijst
CHIMANI aan. Nu , wij lawn gaarne ieders gevoelen vrij ;
tnaar het komc ons voor , dat , terwijl anderen de Latijnfche
fcholen door het invoeren van zeldzame methoden, ja zelfs
gymnastifche oefeningen , eene eeuw vooruiczetten, de Heer
z ILLESEN ons een paar eeuwen achteruitzet. Als het zoo
voortgaat, zal men fpoedig tot bet geven van fiukken uit den
TERENTIUS CHRISTIANUS en het ftichten van eene
civitas Latina komen. Onbedachtzame voorftanders van oud
en nieuw, planmakers zonder eigeulijke ondervinding, vinden
wel eens toejuiching, niet alleen bij de menigte, maar ook
daar , waar zij het niet vinden moesten ; terwijI de ftille onderwijzer, die de beste leerlingen vormt, onopgemerkc zijnen
weg gaat.
En nu zouden wij zeggen: Vale , CHIMANII Bene vale!
Cura ut quam rectisfime vakas! Maar wij moeten nog iets
aangaande de voorrede van den Heer z I L LESEN aanmerken.
De Rector zegt : Om eene volledige kennis van eene taal te
helben , behoort men dezelve te kunnen fpreken , lezen , en
fchrijven. Recenfent twijfelt zeer aan bet eerfte, vooral in
eene doode taal. De ondervinding heeft geleerd, dat de
grootfle kenners van de Latijnfche taal dikwijls de flechtfte
fprekers waren , het zij dat het die lieden aan zekeren natuurlijken aanleg daartoe ontbrak, het zij dat eene te groote
kieschheid en vrees voor onnaauwkeurigheden ben belemmerde. Vele Italianen, ten tijde van ERASMUS, wilden en
durfden Been. Latijn fpreken. Bekend zijn ook de voorbeel.
den van RUHNKENIUS en anderen. In vroegere tijden
vaart de Rector voort , legde men er zich ernJlig op toe, om
in het Latijn over alles te kunnen fpreken. Dat was zeer
natuurliik. De noodzakelijkheid gebood dat. Het Latijn was
Coen Mina, wat het Fransch nu is, Er kwamen zoo vele
vreemdelingen nit alle landen van Europa in onze fteden,
fcholen en akademién. Vele, ja de meeste Profesforen, en
menige onderwijzers aan de Latijnfche fcholen, waren vreemdelingen. Het Latijn was gewone taal, en' het Fransch
bij onzen landaard min gemeen. — Maar wij zouden , ons te
lang ophouden , wilden wij de voorrede op deze wijze verder commentarieren. ten ding hopen wij : dat het toch bij
niemand onzer jeugdige geleerden, welke de Heer ZILLESEN
daartoe aanfpoort, opkome, om de Colloquia van art A sal us
te hervormen, en Haar de geaardheid van onze tijden te
Item-nen. Zoo lets is, om er niet meer van te zeggen,
onmogelijk.
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EEDELIJKE BRIEVEN.

Zedelijke Brieven ter bevordering van WereId- en Menfcltenkennis, voor Jongelingen en Maagden van belchaafde opvoeding. Door Mejufvr. c. D, E. Te Zaandijk, bij J.
Heynis, T. sz. en in de Zijpe , bij J. C. Honigh. 183o.
In gr. 8vo. Fill en 146 bl. f 1 - 80.

W

ij vangen onze aankondiging van deze Brieven aan met
beleefde dankzegging aan Mejufvr. C. ax. D. E., dat zij zich
van haren fluijer ontdaan en zich nu bekend gemaakt heeft,
als Mejufvrouw c. DOLL EGGES. Het komt ons zoo
ftijf Oostersch voor, wanneer eene vrouw zich zoo angst
vallig voor ons oog verbergt. Evenwel, het was haar niet
kwalijk te nemen, dat zij, flier zelter, of zij op eene henfche wijze zou ontvangen worden, zich in het eerst niet
zoo dadelijk bekend maakte. Men heeft dan nog aitijd de
gelegenheid, om zich onbekend te retireren. In zoo ver
onze niet ongunnige beoordeeling van de vroegere werkjes
der Schrijfiler er lets toe bijgedragen moge hebben , om aan
het incognito een einde te waken, nemen wij deze bekend.
making dankbaar aan , als een compliment aan onszelven , en
verblijden ons, dat, tot opfporing van de Schrijffter der werken van Mejufvr. c. m. D. E., er zoo veel moeite niet zal
behoeven aangewend te worden, als om den Autheur nit
te vinden der Wolfenbutte#Che Fragmenten. Maar, weak eene
zonderlinge aaneenfchakeling van denkbeelden 1 Het wordt
inderdaad hoog tijd, dat wij van het that's aangekondigde
werkje eenig verflag pan geven. Deszelfs inhoud weten wij
niet beter mede te deelen , dan met de woorden der Schrijffter zelve , In hare Voorrede: ' , Mijn oogmerk was in deze
Brieven, jonge Iieden in verfchillende betrekkingen nuttig
te zijn. Ik fchreef dezelve voornamelijk voor hen, die,
in den middelftand geplaatst, door eene befchaafde opvoeding gelegenheid hebben of toegerust zijn met meer
dan gewone talenten, om hun beftaan te vinden in den
„ kring hunner meerderen , opdat de zoodanigen, die door
de fortuin begunfligd," (bier hapert lets aan den volzin)
„ wederkeerig zouden weten , war zij anderen verfchuldigd
„ zijn, of waarin ook hunne pligten beltaan," Wij vertrouwen , dat de keuze der behandelde onderwerpen de goedkeu.
ring van ons pubflek bij de lezing zal wegdragen; terwiji
wij tevens goede getuigenis geven kunnen aangaande de behandeling zelve. Die fijne fmaak , welke de lezing veraangenaamt , die welmeenende hartelijkheid, welke de gegevene
lesfen gefchikt doer zijn om wereld- en menfchenkennis en
zedelijkheid te bevorderen, van beide zijn deze Brieven niet
ontbloot. Tot eerie kleine proeve van den flijI nemen wij
het volgende nit eenen brief van eenen vader aan zijne
dochter, welke in den kring van den eerften nand haar be.
itaan poogt te vinden: „ Ach mijn kind! beklaag u niet,
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„ zoo gij van dwazen blijft onopgemerkt; dit zal tot uw
„ geluk verftrekken. De achtingwaardige menfchenkenner zal
u weten te onderfcheiden , zoo hij u altoos befcheiden,
„ zedig en minzaam in bonding en gefprek ontmoet. Volhard in uwe verpligting , mu eerbied en achting te
, aan wien gij dit fchuldig zijt, en dit zal n tegen
zen,
92
elke onbefcheidenheid befchermen. Wanneer gij iemand
door uw gedrag achting inboezemt , zult gij zijne being32
.. (telling opwekken , terwijI uwe befcheidenheid hem waarborgt , dat gij hiervan geen misbruik zult maken."
Wij hopen ook om der Schrijffters wille, dat ons befchaafd
publiek hare welmeenende poging , om aan hetzelve nuttig te
zijn, op prijs zal (tellen, en wenfchen deze Brieven in veler
handen.
of Hallandfche Trouw , een Gefchiedkundig Tafereel uit den tegenwoordigen Oorlog. Door II. VAN DER
SPR ONG. Te 's Gravenhage , bid A. Kloots. 1831. In 8vo.
36 BI. f - 4o.

CLAUSSE,

van den niet min gevoeligen dan dapperen
De edele daad
is bekend. Onze betninde ' Koning Het dezelve

CLAUSSE

onopgemerkt noch onbeloond. Lof hebbe het doel van den
Heer VAN DER SPRONG, hoewel ook de bewerking daaraan
niet moge beantwoorden. Als hoofddaad , fchijnt zij ons
voor eene tooneelmmige behandeling min gefchikt. Redene_
ring volt bier bet gebrek aan handeling aan. En niet altijd
is die redenering, in de gegevene omftandigheden, eigenaardig of nacuurlijk. B. v. „ Dan eerst" — zegt CLAUSSE
tot zijnen , fchier ftervend voorgettelden vriend — dan eerst,
„ wanneer ik u de oogen toegedrukt , en ow lijk bezorgd
„ heb keer ik naar de onzen terug." Waarop EUGSTE R
dadelijit ancwoordc: „ De Genius des vaderlands zal mijne
.. oogen toedrukken."0!!) Aileen het opgewekte varier_
landsch gevoel en een zeer bekwaam Amen'. kunnen , onzes
inziens, de vertooning van het ftukje eenigzins doen flagen.

De Jager op verlof. Toegezongen aan het Utrechtfche Jager.
corps , door Mr. S.
v E R N E D E. Te Schiedam, bij G.
W. van Hemsdaal. 1831. In gr. 8vo. 15
f : -2o.
De Prins van Oranje , aan het hoofd van het Leger, door
J. DECKER ZIMMERMAN. Te Utrecht, bij N. van
der Monde. 1831. In gr. 8vo. 6 Bl. f : - 15.
's Prinfen van Oranje's komst , bij het Leger. Te Breda , b#'
F. P. Sterk. 1831. In gr. 8vo. 8 Bl. f
20.
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o. t is een vers , dat zijne zwakke plaatfen heeft, doch
N
over het algemeen door Recenfent met genoegen gelezen is.
No. 2 is insgelijks in dichtinaat. Het itrekt tot handhaving der eere van een' Vorst , die thans wel geene verdediging meer noodig heeft. Het vers is anders niet ontbloot
van verdienfle.
No. 3 is eene verdediging in proza van den Prins van
Oranje , maar heeft voorts eene kwaadaardige en hatelijke
flrekking. De daarin verguisde dagbladen en tijdfchriften genieten te veel achting bij het Publiek , en ten deele ook bij den
Koning en Hoogstdeszelfs Familie, om zich tegen zulk een
fchotfehrift te moeten of te willen verdedigen. Het bier geprezen Rotterdamsch Avondblad, daarentegen , deelt , bijna
federt deszelfs oprigting, in de minachting der weldenkenden.

SPEYK, Nederlandsch Zeemanslied, door Mr. c. P. E.
ROBIDA VAN DER AA, Illuzij k van W. 11. BR ACHTHUIZER. Te 4infierdam, bit G J. A. Beijerinck. 1831.

VAN

f 30.
logt dit Zeemanslied, nevens andere, de plaats vervangen van de , nog erger dan laffe, flraattlennen, die nog altijd
onze Eeuw zoo wel, als onze Natie, tot oneere verarekken I
Wederlegging van de hateLjke beoordeling van den Recenfent,
over de opheldering van den Prins van Oranje , en zijne
glorierijke verheerlyking als Erfgenaam van den Troon.
Door J s LANDGRAAF F . In gr, 87,0. 28 bl. (Ten voor.
deele van onze gekwetfleN Wapenb-oeders.) f - 25.

D eze brochure geldt ons Tijdfchrift. Zij zal aan hetzelve

waarfchijnlijk een' geduchten knaauw geven! En toch zeggen
wij (is dat niec belangeloos : Koop ze, lieve Lezer! Gij
fchenkt er alweer een klein giftje door aan onze gekweEtte
dapperen ; zij is tot velerlei einden goed , en — gij behoefc
ze immers niet te lezen ?
Boekbefch. No. XIII. bl. 572. reg. 4 v. o. lees: Men ziet
uit deze opgave.
Meng. No. XII. ht. 55 5 . reg. 7. v. o, lees: Cerinthus.
bl. 558. reg. 8. V. o. lees: A;a4m.
— — reg. 7. v. o. lees : Cholera.
— bl. 56o. reg. a. lees: die zich aan.
bl. 572. reg. 3. lees: te onzen verderve.
Meng.No XIII. bl. 599. reg. 24. lees: eene zoodanige volheid.
bl. 61o. reg. 9. lees: analogie.
-- bl. 632. reg. 16. lees: zOen romp.

BOEKBESCHOUWING.
Leerredenen, door j. TER BORG.
(Vervolg en /lot van bl.

I.)

H et opfchrift der achtfle Leerrede luidt: JOSAPHAT,
of Gods leiding tot eene zalige onmagt , naar het vermelde aangaande dien Koning ten dage der benaauwinge .jeruzalems, 2 Chron. XX : tab. Wanneer men den
tekst in het verband befchouwt , blijkt ten duidelijkfte,
dat er geenszins aan zoodanige onrnagt gedacht werd,
als TER 13ORG bedoelt. jOSAFAT werd bedreigd
door talrijke . legers van magtige vijanden. In deze benaauwdbeid wendde hij zich met de ganfche bevolking
in den gebecle tot God, en frneekte om hulp in nood.
Zijn vertrouwen fiellende op den Almagtigen , die heerscht
over alle de koningrijken der volken (vs. 6), betuigde
hij vs. 12: Zoudt o onze God ! geen regt-tegen

hen oefenen? Want in ens is geene kracht tegen deze
groote menigte , die tegen ons in aantogt is ; en %V
weten niet, wat wij doen zullen, maar onze oogen zijn
op U. De Koning zeide , dat in hem en zijn y olk geene
kracht was tegen zoo groote menigte. Waarom neemt
TER BORG dit niet behoorlijk in aanmerking ? Het
zoude zijn geliefkoosd flelfel geenszins begunfligen , dat
hij in den tekst wilde vinden. Daarom moest alleen het
laatfle gedeelte van het viers voorgelezen worden. Wilde
hij hierbij zich alleen bepalen , zoo had het onderwerp
veeleer behooren te zijn : Vertrouwen op God bij dreigende gevaren. J O S A F A T, zoo mild gezegend door
God , is geenszins zoo ondankbaar,, dat hij zoude kunnen verk/aren , geheel geene kracht te hebben. Hij betuigde flechts , niet beftand te zijn tegen zoo groote menigte van vijanden. TER BORG wijkt dus geheel van
den tekst af, wanneer hij zegt in de Inleiding : „ Waarachtig geestelijk zijnde , dan is het een woord der inBOEKBESCH. 1831. NO. 15.
XX

654

J. TER BORG

nigfte bevinding van eene zalige onmagt.... Dit gebed
is een wandelen in de verhevenfle onmagt , om ieder
uur alles voor ziel en ligchaam in de mogendheid en
in de genade-bedeeling van een verzoenend God te yinden." Wat hij met deze en dergelijke zinnelooze nitdrukkingen, die onkundige hoorders of lezers zoo ligt
in verwarring kunnen brengen , eigenlijk bedoelt, moet
nader blijken uit zijne eigene verklaring : „ 1k wensch
aan te toonen , dat de weg Gods met zijn bekeerd en verzoend kind eene leidinge is tot de levendige bewustheid
van onmagt, ten einde daardoor zalig te zijn in Hem." —
„ De eens bekeerde mensch wil gedurig op eigen weg
teruggaan , maar God zet alles van rondsomme in beweging , opdat de zijnen door gevoel van onmagt weder
tot Hem komen , om zich door Hem gelukkig en zalig te
laten waken." Dit nu zal aangewezen worden in het vooreeld van josA y AT, en wel in twee bijzonderheden : i.

God laat zijn vroom kind op eigen weg dolen, opdat
het b!1* vernieuwd gevoel van onmagt het oog op den
Heere te vaster gerigt houde ; en ft. God leidt zelve
z9n broom kind in groote benaauwdheid , opdat het b9
gelukkige tiitkomst wete , dat de Heere den mensch niet
behoeft , om gelukkig en zalig te maken. Dat wij geheel van God afhangen en door onszelven niets vermogen en uit onszelven geene kracht hebben , zal wel
niemand , die zijn verftand behoorlijk gebruikt , ontkennen. Doch niet minder zeker is het, dat de Schepper
en Onderhouder van alles ons aanleg en bekwaamheid tot
vele dingen fchenkt. Bij al het zonderlinge en overdrevene in deze preek komt hier en daar eene goede ,
menschkundige aanmerking voor : „ JOSAPHAT had
riikdorn en eere in overvloed , en toch ! h3 verzwagerde
zich aan den goddeloozen ACHA B, en aan het bloed
van de affchuwelijke j ESEBEL..... Zijn oog is in
dezen niet op God. Hij heeft Tijkdom en eere in overvloed , en toch hij wil nog meer hell uit eene verzwagering met de ongeloovigen en goddeloozen.... JOBAPHA 'r flaat reeds, zonder dat hij 't merkt, in eigen
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kracht op eigen gekozen weg, van Gods weg, afgetreden ..... Mag de bekeerde mensch dan met de ongeloovigen geheel geene verbindtenis , geene betrekking ,
geene verkeering hebben? Ja wel; hij moet, indien de
zaak nit God is. Ziet DANIEL aan 't afgodisch hof
van NEBUCADNEZAR, NEHEMIA in de koninklijke zalen van Perzie ,JosEPH met den ongeloovigen
POTIPHAR in huifelijke betrekkingen. Maar heeft j 0SEPH Op eigen weg naar eigen uitgedacht plan die verbindtenisfen met de ongeloovigen gezocht ? Neen ! hij
wilde ze niet..... Hier is geen eigen gekozen pad.
Hier is de wandel in zalige onmagt, gaande , waar Gods
genade leidt. Maar daar ftaat van JOSAPHAT: Hy
verzwagerde zich aan ACHAB; hij , hij zelve deed het,
niet de Heerp ..... Wat vorderde nu de wellevendheid
anders , dan dat hij zich ook ems , naar het zondig hof
van Israel begaf, om aldaar het onthaal op vorftelijke
feesten als hem welgevallig te roemen , en aldaar zich te
buigen in velerlei kromten van zondige gemanierdheid?
Dat gefchiedde ," enz. Verder beweert TER BORG,
dat iemand , die eenmaal bekeerd is , wel kan dolen in

eigen kracht op eigen zondige wegen, inaar nooit tilt
de handen des Heeren uitgerukt worden. Wij lezen
echter in de Heilige Schrift van vervallen van de genade, en de genade vergeefs ontvangen te hebben , als
ook van het afvallig worden van lieden , die eens verlicht z9n geweest , en de Hemellehe gave gefmaakt hebben en des Heiligen Geestes deelachtig geworden,
daar van de zoodanigen gezegd wordt , dat het onmogelijk is , hen te vernieuwen tot bekeering , Ilebr. VI:
4-6. In het tweede deel zegt TER BORG: ,, Het
valt ontzaggelijk zwaar, om geheel of te zien van het
God onteerend denkbeeld , dat men toch den Alvermogenden moet helpen in zijne genade-toebereiding van geluk en zaligheid voor ons. De afgevallen mensch, fchoon
bekeerd , fchoon wedergeboren , voelt gedurig vreeze ,
dat men niet behouden, niet gelukkig , niet zalig zal
zijn , zoo men het oog alleen op God gerigt houdt, en
XX2
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Hem het werk des heils alleen toebetrouwt. 1k bedoel
nu niet het volledig afgaan van Gods weg op eigen
pad , maar het verdeelen van de eer der behoudenisfe
tusfchen God en onszelven : God iets en den mensch
iets " Hoe komt de man toch aan dien onzin ! Waal-toe dienen dan zoo vele opwekkingen en vermaningen
overal in den Bijbel ? Hier fchermt TER BORG tegen
iets , dat alleen in zijne verbeelding beflaat. Veel meer
gevaar is er , dat zekere lieden de hun tot gebruik verleende vermogens niet behoorlijk aanwenden. Wij worden geroepen , om trage handen en 'Zappe knieen op te
rigten, geenszins om lijdelijk toe te zien. Vanwaar
weet TER BORG, dat onmiddellfik naar Gods bellel

een krilgsleger van woeste natiin in Juda kwam vallen? Dit that niet in den Bijbel. Even min wordt
vth5r of na den tekst gezegd , dat JOSAFAT met de
zijnen GEHEEL ROERLOOS zou moeten than. Niet in
zoodanigen zin , als TER BORG Wil, waren zilne legerfeharen tot onmagt geroepen. Aileen werd van Godswege hun te kennen gegeven , dat zij niet hadden te
firijden (vs. 11), terwijl de vijanden in groote verwarring elkander (vs. 22.-25) verdelgen zouden. De geheele redenering over onmagt , offchoon in deze preek
hier en daar wel iets goeds voorkomt , is dus onjuist ,
en geenszins op grondige verklaring van den tekst gebouwd. Bovendien fchijnt de Prediker zichzelven niet
gelijk te blijven. Hij wil , dat de mensch niets moet
doen , en zelfs geene pogingen aanwenden. Hij zegt
„ God laat zich de eer , dat Hij alleen de Verlosfer uit
tijdelijke en eeuwige ellende is , niet ongeffraft ontrooven. Hij wil niet , dat de uit de diepten der Helle
opgehaalde en geestelijk gemaakte mensch , waarvoor Hij
zijn eigen bloed gaf, eenigen roem hebbe. God behoeft
den fchuldigen niet, om hem zalig te maken. Zou God
mijne krachten behoeven , om mij tot heerlijkheid te
leiden !" Maar, wij hebben immers van onszelven geene
krachten. Alles komt oorfpronkelijk van God. Het is
„ Ach ! mijne zelfkrachten
dus onzin , te zeggen
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van nature zijn als vijandige pijlen tegen den Allcrhooglien , om zijn genadewerk in mijn hinnentle te verwoesten." En evenwel erkent T E R B o R G, dat wij in
werkzaamheid gezet moeten worden en ons naar de aan-

ryzing van Gods Woord een dagwerk laten opleggen.
„ Wee dien ," zegt hij , „ die geen lust heeft , om
Gods geboden te doen ! Wee dien , wiens onmagt vleefchelijke luiheid en alzoo uit den Duivel is ! Wee den
geveinsden, en den huichelaar , en dien die liegt , als hij
voorgeeft, van Gods genade of te hangen , en toch eigen
lusten , eigen begeerten , eigen zin volgt en de zonde
doet Wee dien gewitteden wand ! God zal hem flaan."
De negende Leerrede , over Hebr. XI : 22 , heeft
het geloovig en zalig affierven van JOSEPH tot onderwerp. De Inleiding wijst terug op eene vorige leerrede over denzelfden tekst , welke echter in dezen bundel niet wordt gevonden. TER B O R G laat JOZEF
denken en handelen , alsof die geheel in zijn mystiek
1lelfel opgevoed ware ! Daar is niet de minfte zweem ,
dat de Schrijver aan de Hebrein zoodanig jets bedoeld
zonde hebben.
De tiende is eene Biddagsleerrede over Haggai I : 9 ,
en behelst vergelijkingen tusfchen Israel en Nederland.
Dezelve werd uitgefproken op den Dank- en Bededag
van den 18 Junij 1828. In, het eerfle gedeelte wordt de
tekst opgehelderd nit het verband en uit de gefchiedenis ,
en tevens gefproken over de gelijkhcid tusfchen ons Vaderland en Israel, zoo wel wat bloei en kwijning , als
middelen tot heritel aangaat. Ja , daar is gelijkheid , voor
zoo verre geregtigheid een yolk verhoogt en ongodsdienfligheid altijd het volksgeluk ondermijat ; doch men overdrijft ligt bij zoodanige vergelijking , wanneer de geheel
bijzondere toeftand der Joden niet genoeg in aanmerking
wordt genomen. Kan men ten jare 1828 in het algemeen
naar waarheid zeggen , dat de kwijning onder ons van
jaar tot jaar toeneemt , en dat dit plaats heeft , dewijl
ook onder ons het Hats Gods woest blijft liggen ? Hierover worth in het tweede gedeelte gefproken , en be-
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weerd , dat die ellende , welke wij tijdens de vernietiging
van ons volksbeftaan hadden te verduren , ons overkwam , dewijl men vdcfr dien tijd en in dien tijd het
geestelifk Huis van God liet vervallen, door geheel ons
Vaderland henen en in alle Kerkgenootfchappen. Alwie behoorlijk opmerkte , zal niet kunnen ontkennen ,
dat de godsdienftige toefland van ons y olk in die dagen
veel te wenfchen overliet ; maar de druk der tijden
fchijnt te dezen opzigte niet geheel zonder nut geweest
te zijn. TER BORG echter bedoelt iets anders. Het
vervallen van Gods geestelig Huis beteekent , in zone
taal , het afwyken van dat voor hetwelk hij
zoo zeer ijvert , als ware het de grondzuil des gebouws ,
namelijk de leer van drielenheid , onrnagt , geheele ver-

dorvenheid , volkomene blindheid , toegerekende geregtigheid , enz. Deze waarheden , meent hij, worden nog
niet erkend in Nederland; en zijn beiluit is , dat
Gods Huh hetwelk wit , even ads de Joden , b# de
wederverkrirging van het Vaderland woest vonden , nag
tot op dezen dag woest laten liggen. Hij erkent wel ,
dat onze kerken nog /laan in aloude heerlijkheid voor
onze oogen, en ook bezocht worden ; doch hij merkt aan,
dat uitwendige tempels niet baten , en dat men ook

llroomen volks aanfchouwt op de wegen naar moskeen of
pagoden , of naar het verpletterend raderwerk der karre
van Juggernaut." (Waar haalt de man de rare beeldfpraak
toch van daan !) Dit gezegd hebbende , roept hij uit
„ 0, het godsdienftig gevoel ligt in den mensch van
nature , en openbaart zich uitwendig ook in zijnen diepst
vervallenen that !" Zoodanige betuiging zou men hier
geenszins verwacht hebben van hem , die in de derde
Leerrede beweerde : i. van nature is de mensch niet

bit God ; q. van nature wil de mensch liever niet
bij God zijn, en 3. van nature kan de mensch niet bij
God komen. Wat voorts het onderhouden en bezoeken
der kerken aangaat , Merin heeft TER B o R G wel gelijk dat het op zichzelve nog geen bewijs is van ware
godsdienitigheid ; maar het getuigt evenwel altijd van belangftelling , en wij , die ilechts zien , wat voor oogen
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is , mogen geenszins het erg1Fe dcriken van onze
menfchen , i Kor. XIII : 5 en 7. TER BORG erkent ,
dock fchijnt het bl. 292 of te keuren , dat federt onze
verlosfing (van Franfche overheerfching) in ons vaderland veel gedaan wordt ook door alzonderlijke gezel-

fchappen, of meer openbare flichtingen , oak door algemeenc genootfchappen en inrigtingen ter opvoeding
van de jeugd en ter vorming van de ricrac niet alleen,
maar ook ter voorkoming van gevaren in den Lunde ,
en ter ontwikkeling van leven , kracht en heerlijkheid
in allerlei zaken. Hij past bier de woorden van den
tekst op onze tegenwoordigen toeftand toe, en zegt :
„ Het is waar, 1,q/ zien, wegens den ijver des arbeids ,
omme naar veel , maar het land bckomt weinig uit al
dien ijver, en in dat weinige blaast God, zoodat vele
huisgezinnen in die winften weinig wezenlijke welvaart
vinden." Het is wel waar, dat plannen tot verbetering
weinig wezenlijk nut zullen aanbrengen , wanneer men
niet in den geest des Chrstendoms denkt en handelt ;
maar het zou moeijelijk te bewijzen zijn , dat zoo vele
bemoeijingen , die thans vooral ten algemeenen beste plaats
hebben , geheel buiten het godsdienflige omloopen. Rec.
althans denkt geenszins zoo ongunflig over de teekenen
der tijden in Oud-Nederland. VVat vooral federt 24
Aug. 1830 tot nu toe gebeurde , moge van den heilzamen invloed der Christelijke leer onder ons getuigen. —
Ter toepasfing wordt gefproken over het verband tus-

ichen het Huis Gods en den kwijnenden flaat van zaken
in ons Vaderland, en daaruit aanleiding genomen tot
ootmoedige en zielverbrilzelende gepeinzen. Ja daar
is wel veel verkeerds in den lande , en zedeloosheid benadeelt bet welzijn des yolks ; maar wij hebben geene
bijzondere reden , om thans meer, dan eertijds , te klagen
over het Duivels nachtgewoel in fleden en dorpen en vlekken. (!) Ook in den goeden ouden tijd
TER
noRG en die van zijnen aanhang zoo zeer verbeffen ,
ging het mede niet altijd zoo eWen toe. Mag, men naar
de biddagspreken dier dagen oordeelen , zoo was bet tom
vooral niet beter.
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Bij het lezen van deze Leerredenen moet Men zich
bedroeven , dat een man , als TER BORG, tot zoodanige
begrippen is vervallen. \Vat had hij veel nut kunnen
flichten , zoo hij gebleven ware bij de eenvoudige en
gezonde leer der behoudenis ! flier en daar komen nog
enkele plaatfen voor , welke aan vroegeren tijd doen denken. Maar bekrompen ftelfelzucht en mystiekerij flralen
overal door. TER. Botto. veroordeelt alles , wat met
zijne wijze van zien niet geheel overeenflemt. Hij wil
geenszins , dat men in punten van befpiegeling kan verlchillen , en daarbij evenwel de hoofdzaak regt behartigen.
Hij plaatst in elke preek zijne Ieer van onmagt enz. op
den voorgrond , en is meestal zeer kort in bet aandringen
op Christelijke pligtvervulling. De Heilige Schrift , integendeel , wekt overal op tot werkzame godsvrucht.
De kracht des geloofs moet zich openbaren in daden van
gehoorzaamheid. Dit ontkent TER B O R G wel niet ;
maar zijn fielfel v n verdorvenheid in ildam en van
toegerekende geregtigheid is toch. weinig gefchikt , om
zondaren to bewegen tot bekeering en tot het doen van
den wil des Vaders. Bij gemoedelijke en godvruchtige
menfchen is het gevaar minder ; voor anderen kan de
leer verderfelijk worden. Welligt zal bet eenige nuttigheid hebben , dat deze bundel Leerredenen in het licht
verfcheen , voor zoo verre bij aandachtige en onbevooroordeelde lezing moet blijken , hoe weinig zoodanige prediking met den inhoud des Bijbels overeenkomt.

De Hervorming der Christelijke Kerk en hare Weldaden. Gefchetst in eene Leerrede, over i Cor. III:
io--15, op het Derde Eeuwfeest van de overgave der
ylugsburgfche Geloofsbelfidenis , enz. Uitgeroken in
de Evangeliesch-Lutherfche Kerk to Kampen , den 27
Juni/ 183o, door P. v o s. Te Kampen , bij W. J.
Tibout. 183o. In gr. 8vo. VIII en 78 bl.

D

i; v o s fpreekt in de Voorrede zeer befcheiden over
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zijn cigen werk, en betuigt , het dankbaar te zullen

erkennen, wanneer men hem aantoont , dat hij tegen
eenen volzin , tegen fpelling of zinfnfjcling gezondigd
heeft. Reeds de titel doet zien , dat er te dezen opzigte wel iets aan te merken ware. Doch Rec. wil onnaauwkeurigheden van zoodanigen aard niet opzettelijk
aanwijzen. Wanneer eel] man van die jaren en van dien
{land er openlijk voor uitkomt, dat hij de eene of andere

vreemde taal beter weet te fchrfiven , dan zone moedertaal , zoude het optellen der fouten zeker noodelooze
moeite zijn. Ook erkent hij , dat deze Leerrede veel te
lang is voor eene kerkelfyke redevoering , namelijk 78
bladz. in gr. Svo ; dock hij maakt aangaande deze ongemeene lengte de volgende aanmerking : Ik heb ook flechts

een klein gedeelte daarvan aan de Gemeente voorgedragen , hoewel de godsdienstoefening nogthans twee voile
uren duurde. Maar ik heb dezelve zoo breedvoerig
om ten minflen het gewigtig/le dozer heilrfkc
gebeurtenis , in een klein bellek , zoo veel te klaarder
to doen uitkomen. Het ware veel beter geweest , dat de
Eerw. v o s zijn werk niet als leerrede had uitgegeven.
Eene preek, waarvan men in twee voile uren ilechts een
klein gedeelte kan uitfpreken , is verbazend lang ! Dezelfde zaken hadden in een' anderen vorm aangeboden
kunnen worden , en men zou ze met meer genoegen gelezen hebben.
Eene Opdragt en Voorrede gaan vooraf. Dan volgt de
Vooraffpraak , naar aanleiding van II Cor. V: 17 en Eph.
II : 10 , en nog eene Inleiding van ruim 4 bladzijden, waarin
kortelijk iets gezegd wordt over den zin der tekstwoorden. Zoo komt de Prediker bi. 12 tot zijn doel , ow
namelijk op het derde eeuwfeest van de overgave der

Onveranderde Augsburgfche Geloofsbelfydenis blade gedachtenis te vieren. Zijn plan is , eerst flaan to blfiven
bij de Kerkhervorming zelve , en dan ten tweede te zien,
Welke groote voordeelin dezelve heeft aangebragt. Op
bl. 12 ftaat Leerrede I; hetgene hier niet moet beteekenen Eerfle Leerrede, maar Eerlle Gedeelte , onder
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het opfchrift: De Kerkhervorming zeive. Dit eerfle
gedeelte nu beflaat 45 bladzijden , en behelst een kort
overzigt van de Gefchiedenis der Christelijke Kerk tot op
LUTHER. Hier vindt men menige goede aanmerking.
De Schrijver wijst aan , hoe verfchil van begrippen al
vroeg ontflaan is , en , in die ornflandigheden wel ontthan moest. Hij erkent het goede, door de R. C. Kerk
voor de Christenheid gedaan maar vermeldt ook bet
kwade , door invloed of bewerking van Rome veroorzaakt ; hetgene ten laatfle de Hervorming noodzakelijk
maakte. Ook komen er dingen voor welke men , althans in eene preek , niet verwacht zoude hebben ; b. v.
wederlegging van het gevoelen , dat ERASMUS ook een
Hervormer en wel een eerfle of ware Hervormer zou
geweest zijn. V o s heeft gelijk ; maar het behoorde
hier geenszins. Doch hij is alles behalve naauwkeurig ,
wanneer hij fchrijft , dat MENNO stmoNs (van wien
hij overigens met lof melding maakt), te Witmarfen
(Tritmarfum) geboren , de wilde horden der Munflerfche wederdoopers tot flille , orde4/ke gemeenten vormde. (0 Het tweede deel der preek , hi. 58 aanvangende,
loopt over de poordeelen der Kerkhervorming. Doch
de Prediker verontfchuldigt zich , dat hit het geduld (zijner hoorders of lezers ?) reeds zoo lang op de proef
gefield heeft, en betuigt , zich tot weinige aanmerkingen te willen bepalen. Alvorens ter zake te komen ,
fpreekt hij eerst nog over de redenen , waarom de Kerkhervorming niet vroeger plaats had. Hier iluitte Rec.
niet weinig de Belling , dat de menfehen niet antlers dan
blinde werktuigen der Godheid zfin , en ook de uitdrukking , dat de invocring van het Christendom het werk
was van een armen timmermanszoon. DS v o s wilde
betoogen , dat de Kerkhervorming het werk van God
is , en hierin heeft hij gelijk. Voorts wederfpreekt hij
eenige befchuldigingen tegen de Hervorming ; onder anderen , dat dezelve den grond zou gelegd hebben tot de
Pranfche Omwenteling en tot het Jaco4'nendom. En
dan is de Prediker eindelijk ten uiterfte kort over de
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groote voordeelen, waarover hij , volgens ztjne opgave ,
had moeten fpreken op luttel bladzijden flaat alles ,
wat hier een breeder betoog had vereischt.
Rec. kan niet meer in bijzonderheden gaan. De preek
heeft , als preek , geene waarde , mar als bijdrage tot
de Gefchiedenis der Hervorming is het ftukje niet onbelangrijk voor lezers, die geen' tijd of gelegenheid hebben , om uitvoeriger werken to raadplegen. De Weleerw.
o s oordeelt wel zeer befcheiden over Christenen van
elke andere belijdenis , maar is toch een ijverig Lutheraan. Hij fchrijft En hoe Bering de minkundigen van

andere Protestantfche partijen over onze kleine Gemeenten in doze /ander; mogen oordcelen, kan ik u toch op
echte gronden verzekeren , dat wij , Lutheranen , alle
andere Protestanten to zamen, in getal, zeer vet
overtrefen. Men vindt bl. 51 en 52 de volgende aanmerking : ills opgeruimdheid van geest , als bedaarde
vrol!Ikheid mede behoort onder de eigenfchappen van
eenen echten Christen, dan konde onze LUTHER ook
op dozen eernaam aanfpraak maken. — Die vrolijk,
heid van geest hebben ook de Lutheranen van hem overgeerfd. — LI7!j" hebben niet die menigte van dweepers
gehad, hoewel dit geene flof tot zelfverheffing oplevert ;
ik weet zeer wel, dat men ons andere bijzonderheden
kan to last leggen.

JAN JAKOB HESS, Antistes der Kerk to Zurich,

voorgefleld in eenige orntrekken van zip; leven en
werkzaamheid, door zijnen Ambtsopvolger G. GESS*
IVE R. 'le Leiden, b9* de Wed. D. du Saar. 183o.
In gr. 8vo. 171 en 162 bl. f I -4o.
Dr. FRANS VOLKMAR REINHARD, voormaals
eerfle Hofprediker van den Keurvorst van Saxon,
enz. Gefchetst naar z9'n Leven en Gefchriften. Uit
het Hoogduitsch vertaald , met cenige Aanteekeningen,
door D. ljZENBEEK, Predikant bly de Doopsge
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zinden tc
Jun. 183o.

.173

Te Amlierdam , bij W. Brave ,
40.
gr. Svo. VIII en 166 bl. f

TT ij voegen beide deze werkjes bijeen , om de gelijkheid van derzelver doel , de herinnering namelijk aan
twee mannen , wegens hunnen letterkundigen arbeid en
karakter ook in ons vaderland zeer hoog geacht. Het
Leven van Jezus van den eerften en REINHARD'S
Christelayke Zedeleer , benevens zoo vele andere voortreffelijke werken van beiden , zijn bij ons befchaafd
godsdienftig publiek in aller handen , en dragen bij den
onbevooroordeelden zoo zeer de verdiende goedkeuring
weg , dat zij onze aanprijzing niec behoeven. Alles ,
wat dienen kan , om ons beide deze mannen , ten aanzien
van hunne wet kzaamheden , levensomflandigbeden en
voortreffelijke eigenfchappen van geest en hart , meer
te leeren kennen , is in alien deele onze opmerkzaarnbeid waardig.
De Eerw. GESSNER, reeds vroeger bekend als Levensbefchrijver van zijnen beroemden Schoonvader J. C.
LA VA TER, was door eene veeljarige kennis en banelijke vriendichapsbetrekking met HESS allezins bevoegd
en in ilaat , om dezen in zijn leven en werkzaamheid
voor te ftellen. (Wie de fchrijver is van het gefchrift
over REINHARD is ons onbekend. Evenwel bezit het
boek inwendige blijken , dat de °pitcher met RE IN11Air D in perfoon bekend is geweest.) GESSNER
heeft zijne voorftelling van HESS op de volgende wijze
verdeeld : Jaren , in Welke HE s s gevormd werd. HESS
als Schrayver. HESS als Onderzoeker des Bijbels.
HEss als Prediker. HESS als Antistes. HESS als

Voorflander der Bfjbelverfpreiding. De Vriend. De
Vriend der Jeugd. Leeringen van HESS tot een beoefenend gebruikimaken van de Blybelfche Gefchiedenis.
HEss en zijne Echtgenoote. HE s s in zone betrekkingen. De befcheidenheid. HESS en zijne
Zijne geheimhouding en flandvastigheid. Vriendfchappe4yke llefde. De viering van het Eeuwfeest der Kerk-

F. V. REINHARD GESCHETST.

665

hervorming. De laatfle levensjaren. Levenseinde. Eenige
afzonderlijke woorden en verklaringen van H E S s.
Wij wenschten , dat eene foortgelijke verdeeling der
zaken gebezigd ware in het gefchrift over REINHARD.
Het beflaat uit Can doorloopend geheel , in hetwelk
REINHARD wordt gefchetst in zijne onderfcheidene gewigtige betrekkingen , als Akademieleeraar, Schrijver en
welfpre.kend Kanfelredenaar,, als Mensch en Christen, en
hier en daar ook eenige berigten worden gegeven betreffende zijne uitwendige levensomflandigheden.
Geen van beide deze werkjes maakt aanfpraak op den
naam van geregelcie levensfchets. GESSNER laat met
yoordacht het vervaardigen van eene Ievensgefchiedenis
over aan bloedverwanten van HES s , die in het bezit
zijn van de daartoe vereischte bouwftofFen ; en hetgeen
van dien aard voorkomt in het werkje over REINHARD
is occafioneel , hier en daar tusfchen andere berigten verfpreid. De flij1 is in dat van GESSNER duidelijk ,
offchoon , naar ons oordeel , wat wijdloopig , en daardoor dikwijls minder aangenaam voor den lezer. Tot flaying van deze aanmerking voeren wij bier het begin aan
van het fluk , getiteld : H,ES s en zijne „ Men
„ behoeft flechts eenmaal de hoofdwerken van HESS
„ gelezen te hebben , om in hem den hoofdtrek te erken„ nen , waarnaar het opfchrift van deze afdeeling ons het
„ oog doet rigten ; inderdaad , hij arbeidde altoos met
„ eene geheel uitftekende
Wanneer het ook waar
„ is , dat er wel mannen gevonden worden , die door de
„ gemakkelijkheid, waarmede zij arbeiden, door de vaar„ digheid , waarmede zij daarbij , men z6u wel mogen
„ zeggen , alles aan zich weten te onderwerpen , boven
„ hem verheven zijn, weinigen echter zullen hem even„ aren in onvermoeide vhjt. Het was hem fchier niet
„ mogelijk , hicr of daar flechts vlugtig eene bezigheid
of te doen , of eenig werk te maken zonder uitfle„ kende naauwkeurigheid; zelfs wanneer het blootelijk
„ onciergefchikte en bijkomende zaken waren , ja zelfs al„ leenlijk briefjes van minder aangelegenheid , welke hij
„ te fchrijven had.”
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De bijgevoegde aanmerkingen van den Vertaler zijn
zeer doelmatig, fonts tot noodige teregtwijzing van den
Schrijver,, foms ook tot toelichting van het voorgeftelde.
De Vertaler van het werkje over R E I N H A R D klaagt,
dat het oorfpronkelijke over het geheel ftroef is. Meestal is het hem , naar ons oordeel , gelukt , door verkorting en omzetting der zinnen , het werk in een' bevalliger en duidelijker rtijI over te brengen. Het is inderdaad
niet getnakkelijk geweest , het duistere op te helderen ,
hetwelk in het oorfpronkelijke veroorzaakt werd door
het zonderlinge der uitdrukking , door toefpelingen op
gebruiken en gewoonten in Duitschland , en door onbeftemde aanhaling uit de fchriften der Ouden. Soms
echter heeft de Vertaler wel eens opgehelderd, hetgeen wij gelooven , dat voor den befchaafden lezer
zoo zeer geene opheldering behoefde ; bij voorbeeld ,
wie HOMERUS en DEMOSTHENES geweest zijn,
en de befpottelijke hoot , bl. 3 , wegens de aanbeijen en derzelver pynelikke /marten ! — Op andere
plaatfen ontvangt men wel eens te weinig ; onder anderen , waar de naam van B L E S S I G voorkomt , zegt de
Vertaler in zijne Hoot, bl. io7: „ Den naam van de„ zen Geleerde vind ik in de Duit fche Woordenboeken
Hij moet eene Verhandeling over de
„ niet vermeld.
„ Practifche Zielenleer en over de Onflerfelijkheid hebben gefchreven, welke door REINHARD in. zijne
„ Moral meermalen wordt aangehaald.” Recenfent vindt
in zijne aanteekeningen betreifende dezen Geleerde het
volgende : „ D. JOHAN LORENZ BLEsst o, in het
jaar 1816, omftreeks 7o jaren oud , te Straatsburg
overleden als Profesfor in de Godgeleerdheid aan het
Protestantsch Seminarium , heeft van het jaar 177o tot
in het jaar 1816 in de Latijnfche, Franfche en Hoogduitfche talen ongeveer 8o werken van grooteren of kleineren omvang in druk uitgegeven." De werken, door
den Vertaler bedoeld , zijn : Zur praktifchen- Seelenlehre

bey den rode eines meiner ZuhOrer, 1784; Durch Jeftim
Christum wird tins Gluck in alle £wigkeit, 1788 ; en :
Scheiden and Wiederfinden im Unflerblichkeits-Laude ,
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1801. Zijnen grootften roem heeft BLESSIG vooral
in Frankrijk behaald, als welfprekend redenaar,, door
zijn Discours prononce par ordre du Magistrat a Poccafion de la translation du corps de Mr. le Mardchal
de Saxe dans l'eglife de St. Thomas , le 20 flout 1777,.
Vooral is , met betrekking tot REINHARD, allerbelangrijkst BLESSIG 'S Notice fur M. REINHARDT,
avec quelques refiexions fur l'esprit du Protestantisme,
gevoegd achter De l'influence de la religion protestante
fur les relations de la vie civile et domestique, Sermon
prononce par M. REINHA aDT, trod. de l'allem.
Straatsburg, bey K6NIG, 1808.
Maar , om op de thans door ons aangekondigde werkjes terug te komen : beide behelzen aangaande de mannen ,
aan wier gedachtenis zij zijn toegewijd , zoodanige berigten , als ons dezen uit verfchillende oogpunten kunnen
leeren kennen , voldoen alzoo aan derzelver beftemming,
en de Eerw. Vertalers hebben zich door derzelver overbrenging in onze taal aanfpraak verworven op de aanmoediging van ons publiek.

Redevoering over den invloed der IJolksbefchaving op de
rust der Natiin; uitgefproken in de dmflerdamfche
ilfdeeling der Maatfchapp fp Tot Nut van 't
meen , den 16 Malan 1831 , door D. T. HUET, Predikant bij de Walfche Gemeente aldaar. Te Rotterdam, bij Menfing en van Westreenen. 1831. In gr.
8vo. 35 Bl. f : -6o.

Deze Redevoering is een woord op zijn' tijd. De
nekwame fpreker behandelt een , thans vooral , belangrijk
onderwerp. Na bepaald te hebben , wat hij door yolksbefchaving verftaat , bewijst hij, op eene allezins overtuigende wijze , dat deze eene ilrekkirg heeft, I. ow de
rust der nation tegen inwendige aanrandingen te beveiligen, IL om dezelve tegen uitwendig geweld te handhaven , en III. om de mogelijke nadeelen, welke van haar
te verwachten zijn , te verhoeden. Wij hebben het ge-
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heele ftuk , maar inzonderheid het derde gedeelte , met
veel genoegen gelezen , alwaar de Heer H u e T met bonciige redenen de meening van velen wederlegt , die zich
verbeelden , dat langdurige inwendige rust altijd verderfeiijke gevolgen voor een yolk pleegt te hebben. Te regt
wordt hier beweerd , dat volksbefchaving als een veilig
behoedmiddel daartegen befchouwd moet worden.

Yerhandeling aangaande de uitvinding , het gebruik en
het misbruik der Brillen , benevens algemeene aanwijzingen om eenen bril te kiezen , en wat men vooral
het gebruik van denzelven heeft in acht te nemen ; door
W. MENSERT, Rader der Orde van den Nederlandfchen Leeuw , Chir. Doctor, Oculist van Z. M. den
Koning der Nederlanden , enz. Te Amflerdarn , b?/ G.
Portielje. 1831. In gr. 8vo. XVI en 199 bl. f - 9o.

D

e onvermoeide , door zijne fchriften ter volmaking
van de ophthalmifche fludien in Nederland met roem
bekende , landgenoot MENSERT heeft, blijkens het Voorberigt , deze Verhandeling inzonderheid vervaardigd ter beftrijding der valfche felling , alsof de bril het zwak gezigt
zoude verilerken. Waarlijk , in een' tijd als' deze, in
welken de brillenmanie zoo algemeen is , dat in de zoogenaamde fatfoenlijke wereld , het zij om zich een geleerd
voorkomen te geven , het zij om de mode te volgen ,
fchier iedereen zich van denzelven bedient ; in welken, in
weerwil van de uitdrukkelijke waarfchuwing van den
grooten H U F E L A N D in .8 la , dat eene der voorname
oorzaken der vermindering van het gezigt in onze dagen
in de uitvinding der brillen , of liever in derzelver misbruik , te zoeken zij , en niet flechts volgens het eenparig getuigenis van alle beroemde oogartfen , maar ook van
vermaarde gezigtkundigen , er zeer veel nadeel voor het
zwak gezigt in het misbruik van den bril gelegen is , de
dwaze zucht , om een' bril te dragcn , als 't ware dagelijks fchijnt toe te nemen, zoodat zelfs onder de ftude-

W. MENSERT, VER HANDEL INO.

6t.9

rende jeugd een aantal brillendragers wordt aangetroffen , kan ieder menfchenvriend niet dan ten hoogfle
toejuichen het edel doel van Dr. MENSEKT, om , in
eene opzettelijke Verhandeling , deze razernij , waardoor
een voor het menschdom zoo wezenlijk dierbaar orgaan ,
als bet gezigt , bedorven wordt en vaak geheel verloren
gaat, met kracht te beftrijden. Ow zich van deze moeijelijke taak naar behooren te kwijten , en de ware kracht
van het brillenglas meer algemeen te leeren kennen; om
den mink undigen de noodige wenken en vermaningen te
geven, opdat zij rtiet , door de onvoorwaardelijke aanbeveling en door eene ijdele begeerte, om eenen bril te
dragen, misleid , deze hunne dwaling met het onher•
flelbaar verlies van het edelst zintuig , van het gezigt,
zouden boeten; om eindelijk over het onderwerp van
alle zijden zoo veel mogelijk licht te verfpreiden , moest
de Schrijver uit den aard der zaak in vele , aan geneeskundigen bekende , bijzonderheden treden , ten einde een
fluk te leveren , dat voor het algemeen groot nut zoude
kunnen flichten. Dit is het flandpunt , waaruit mert
deze Verhandeling te befchouwen hebbe, en de kennelijke drijfveer , die Dr. MENSERT in het fchrijven van
dezelve bezield heeft.
Een beknopte inhoud van deze belangrijke Verhandeling zal ter flaying van deze onze meening meer dan voldoende bewijzen opleveren:
Na Voorberigt en 'Welding handelt de Schrijver 1°.
over de uitvinding der brillen; befchouwt de uitvinding van oogglazen en brillen , wits dezelve flechts in
ooggebreken als hulpmi,idel gebezigd worden, als eene
der nuttigite en weldadigfle, ontdekkingen van het metfchelijk vernuft ; en toont voorts in de behandeling van
dit fluk ten duidelijkfle aan, dat, hoezeer noch de eerfle
uitvinder, noch de juiste tijd der ontdekking met eenige
zekerheid kart opgegeven worden, het echter geen' den
minften twijfel lijdt, of ook ons vaderland heeft, zoo
met opzigt tot het flijpen van oog- en brillenglazen ,
als betrekkelijk de uitvInding der verrekijkers , rijkelijk
Y y
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zijn aandeel bijgedragen; terwijl , offchoon in Frankrijk het gebruik der brillen flechts van bet jaar 1609
dagteekent, cr alreeds in 1580 te Illiddelburg, in Zeeland,
een beroemd brillellMaker , JOHAN NES JANSSEN
genaamd, woonde , Wiens zoon , ZACHARIAS JAN sSEN, door de meeste Schrijvers voor den uitvinder der
verrekijkers gehouden wordt ; wordende dus de roem
van Oud Nederland ook te dezen opzigte door den
Schrijver naar verdienfle gehandhaafd, en door onloochenbare daadzaken bewezen , dat de Hollandfche gezigtkundigen tot volmaking van het flijpen van oog- en
brillenglazen , zoo ook tot andere oPtifehe werktuigen ,
acromatifche en andere verrekijkers , als tot het vervaardigen van den Microscoop , den Telescoop en andere infirumenten , in vroegere en in latere tijden zeer
veel hebben toegebragt. a°. Over de brillen in het
algemeen en derzelver bijzondere foorten. De Schrijver
bewijst in dit Hoofdfluk , dat er geene kittelfleenen brillen zijn; dat de daarvoor vaak zoo duur verkochte glazen doorgaans gegoten en in het geheel niet geflepen of
gepolijst cn in dit opzigt wel de fchadelijkfte zijn , en
getuigt insgelijks nianner echte rotskristallen brillen gezien te bebben; dat het glas, waarvan de brillen geflepen worden , doorgaans crown, fpiegel- en flintglas , ja
niet zelden flechts gewoon venflerglas is ; dat hetzelve
geheel zuiver,, kleurloos en volkomen doorfchijnend zijn
moet , en in alle gevallen glad geflepen en gepolijst ; — hetgeen 3°. den Schrijver een' gemakkelijken overgang tot
het derde fink verfchaft , hetwelk handelt over de nadeelen der gerneene brillen , dat is der meeste brillen ,
die verkocht en algemeen rondgevent worden , welke ,
van de flechtfle foort van glas gebrekkig vervaardigd,
allernadeeligst voor bet gezigt zijn , uit hoofde a. van
de onregelmatigheid hunner zamenparing , daar het middelpunt van het eene glas doorgaans van het andere
; b. dat hunne doorfchijnendheid door het flecht
flijpen beiemmerd worcit ; c. de beide glazen nooit van
gelijke dikte zijn; d. hunne materie gemeenlijk vervuld
is van glasdraden , opwellingen en ontelbare andere ge-
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breken , en e. ieder glas niet bepaald is aan eene zelfde
kromte , maar er vele van verfchillende foorten bevat.
over tot de befchouwing
Vervolgens gaat de Schrijver
der confervatiebrillen , in welk fluk hij zeer juist en
met klem van redenen het algemeen heerfchend vooroordeel beftrijdt , alsof zoogenaamde conferveerbrillen, zuiver vlak geflepene glazen , de kracht zouden hebben ,
om bij jongelieden het gezigt te verfterken en te bewaren, en dat this ter confervatie van bet gezigt derzelver
vroegtijdig gebruik niet alleen voordeelig , maar zelfs
noodzakelijk zijn zoude. Hij toont aan , dat de zonder noodzakelijkheid gebruikte confervatiebrillen bekwamer zijn om het gezigt te verzwakken dan te verfierken , daar confervatiebrillen in de wereld even zoo weinig beftaan als confervatiekrukken , welke ons voor krom
worden zouden kunnen behoeden, en alle brillen het
gezonde oog onvoorwaardelijk benadeelen. so. Van
de confervatiebrillen gaat de Schrijver over tot het onderzoek aangaande het nut en het fchadelgke van de
gekleurde brillenglazen , en handelt a. over die met
groene, b. over die met biaauwe glazen , en c. over
de gele amberbrillen. Ilij merkt aan, dat de zoo beroemde Engelfche gezigtkundige GEORGE ADAMS,
reeds veertig jaren geleden , te regt gezegd heeft ,
• dat, offchoon het groen aangenaam is om er op te
kijken , het daarom in geenen deele aangenaam is om
• er door te kijken; want dat alle voorwerpen , welke
„ men door een groen glas befchouwt, er morfig
geel , met donker groen gefmet , uitzien ; en dat
• er omIlandigheden met het gebruik daarvan gepaard
• gaan, die het ten hoogfle waarfchijnlijk maken, dat
„ groene glazen niet die goede hoedanigheid bezitten,
welke men er gemeenlijk aan toefchrijft, van de wer, king der lichttlralen op het oog te verzachten, maar
• nadeelig voor het gezigt zijn ;" waarom onze Schrijver, die in gevoelen en denkwijze hieromtrent met
dien ervaren man volkomen overeenflemt, in het algemeeti
aan blaauwe boven groene glazen den voorrang toekent ,
Yy
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daar voorts de ondervinding bewezen heeft , dat de zwakken van oogen bij manefchijn eenen aangenamen en verzachtend,:m indruk op het gezigt ontwaren ; terwij1 , daar
een geel glas juist het tegengeftelde bewerkt en het gezigt
opwekt , de gele of amberbrillen , bij oude lieden , wier
gezigt verftompt is, en vooral bij geOpereerden, waar
het kristallijn ontbreekt , door hunnen meerderen prikkel
op het netvlies, nuttig kunnen zijn. — 6°. Handelf de
Schrij% er over het wezenlijk uitwerkfel der brillenglazen op de oogen in het algemeen , waaromtrent hij te
regt aantnerkt , dat, offchoon er duizenden brillen dragen , er toch maar weinige, inzonderheid jonge menfchen
zijn, die wezenlijke behoefte daaraan hebben, ten minfte Wien een bril waarlijk nuttig kan wezen ; terwij1 ,
wdl befchouwd , de bril , als van ouds , het meest voor
oude menfchen dienstbaar moet geacht worden, en fteeds
eene kenmerkende aanduiding van eenen gevorderden ouderdom zal blijven uitmaken. 7°. Algemeene aanwzy-

zingen om eenen bril te kiezen, en wat men yooral
bij het gebruik van denzelven heeft in acht te nemen,
leveren den Schrijver vervolgens eene allezins belangrijke ftoffe op. In het algemeen toont Dr. MENSERT
aan, dat, daar de bril als een hulpmiddel befchouwd
moet worden, hetwelk , ontijdig gebezigd, fchade doet,
nogtans , ter regter tijd en met voorzigtigheid gekozen ,
het gezigt zeer fang nuttig en dienstbaar zijn kan , en
alles dus hier van den juisten tijd , de doelmatige aanwending en het gepast gebruik afhangt , iemand nimmer
behoort aan te vangen een' bril te dragen , zonder alvorens met een deskundig arts of ervaren Opticus geraadpleegd te hebben. 's Mans wenken en lesfen, hier
gegeven , zijn niet wel voor een beknopt uittrekfel vatbaar, doch inderdaad zeer aanbevelenswaardig. Som.,
mige derzelven heeft hij van Prof. BEE R ontleend, met
wiens zoo waar gezegde , „ dat hij , wie niet door de
„ natuur ftiefmoederlijk ten opzigte zijner oogen is be„ deeld geworden , en wie zich altijd op eene verftan„ dige oogen-oeconomie , dat is op een wijs gebruik
„ zijner oogen toegelegd heeft, zonder toevallige ge-
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„ beurtenisfen , met zekerheid op een ongehinderd genot
„ van zijn gezigt in eenen hoogen ouderclorn mag reke„ nen,” wij van deze afdeeling afftappen. — De Schrijver befluit 8°. deze zijne Verhandeling met een ftukje,
getiteld : De Brillendragers , naar het Hoogduitsch van
BöTTIGER, dat vooral ,bier als bijdrage zeer ad rem
is, en juist gefchikt , om de zoogenaamde fatfoenlijke
wereld op een' fchertfenden toon bekend te maken met
de ware oorzaken , waarom men thans onder de befchaafde ftanden, met opzigt van het gezigt, zulk eene menigte jonge menfchen aantreft , die op hun zesentwintigfte of dertigfte jaar als giijsaards rondwandelen !
dit beknopt verflag blijkt, dunkt ons, ten duidelijkIle , dat de Schrijver , °al over deze floffe eene zoo veel
mogelijk volledige Verhandeling te leveren, zich niet
flechts tot zijne eigene veelvuldige en langdurige ondervinding bepaald heeft, maar zich ook , alwat de beroemdfte oudere en latere Schrijvers hierover hebben opgemerkt heeft ten nutte gemaakt ; en dat hij , om zijn
doel te bereiken , en de meer en meer in zwang komende brillenwoede en de daarmede gepaard gaande kwakzalverij met brillen te beteugelen , in den loop van deze
Verhandeling de wapenen beide van boert en ernst ge.!,
bezigd heeft.
Wij betuigen den door ons hooggeachten Schrijver ,
in naam van het oud Nederlandsch publiek , onzen hartelijken dank voor deze zijne hoogst nuttige en allerbelangrijkile Verhandeling, en eindigen met de lezing
derzelve aan het befchaafd publiek dringend aan te bevelen , die, onderhoudend gefield , zich met genoegen
laat lezen , zoodat niemand zich de daaraan beftede uitgave beklagen zal , en die, in veler handen komende ,
ongetwijfeld aan de algemeene modezucht tot brillendragen , ter zoogenaamde confervatie van het gezigt, paal
en perk ftellen zal.
0.
Natuurkundige Verhandelingen van de Hollandfche Maat.
fchappij der Wetenfchappen te Haarlem. XVIlde en XVIllde
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Deel. Te Haarlem, bij de Wed. A Loosjes, Pz. 1829-30.
In gr. 8vo. 372 en LXVIll , 378 bl. f 8 :

Naar zijne gewoonte , en zoo als het met den aard dezer
Verhandelingen overeenkomt , zal Rec. wederom meer een
verflag van den inhoud, dan eene eigenlijke beoordeeling van
de twee boekdeelen geven , welke voor hem Eggert.
Het XVIIden Deets tile Stuk begint met eene Verhandeling
over de vraag: Welke zijn de beste en meest gefchikte middelen , am , wanneer zich verzakkingen en gevaarlijke doorkwellingen aan de dijken onzer hoofdrivieren vertoonen, derzelver
voortgang te flu/ten en derzelver gevolgen voor te komen? door
den Heer F. C ON R AD. Dit onderwerp wordt, op eene
beknopte , geheel praccifche wijze , in drie Hoofdflukken
behandeld. Het eerfle handelt over de onderfcheidene verzakkingen en verrchnivingen , en de middelen , daartegen aan
te wenden ; het tweede, over de doorkwellingen , en de middelen , om daarin te voorzien; het derde, over de onderfcheidene localiteiten , en de zamenwerking van verfchillende oorzaken , die bij deze verzakkingen of doorkwellingen kunnen
plaats hebben. De verzakkingen ontflaan of plotfeling, zonder opkoming van gronden binnen- of buitendijks , of langzaam , en met opkoming van de gronden, hetzij aan de
binnen-, hetzij aan de buitenzijde , hetzij aan beide tevens.
De plotfeling ontflaande verzakkingen of verzinkingen fchrijft
de Amur aan ondermijningen der grondflagen toe, welke
na de inftorting gevuld worden. De langzame verzakkingen
daarentegen ontflaan , zoo als breedvoeriger in eene aantee, ontleend van een' der Advireurs , den Heer Inrpecteur-generaal Goon it I A A N, words uiteengezec , doordien
de grondfoorten, welke den dijk zamenftellen , geene volmaakt
vaste ligchamen zijnde , ook geene fleilflaande wanden kunnen
hebben, maar glooijingen moeten vormen , die verfchillend
zijn naar den aard en den zamenhang der gebezigde grond.
floffen. Zijn nu de zijwanden van den dijk !teller, dan deze
natuurlijke helling der , op eenen hoop uitgeftorte, grondftoffen , zoo zal er weinig vereischt worden , om dezelve te doen
verzakken. Bij de doorkwellingen wil de Schrijver vooral
omkistingen aan de binnenzijde gebezigd hebben. In het
Iaatfte Hoofclauk vindt men, in eene breedvoerige aanteeke .
ning , een veiling van eenige , vroeger bier te lande waargenomene, verzakkingen en doorkwellingen der dijken , het..
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weik aanvangt mer het boelcje van den Predikant II I V. a ■
over den watersnood van 1655, en
voortioopt tot den watersnood van 1799 , door z ILLE s E N
befchreven. Bij deze Verhandeling zijn vele afbeeldingen
gevoegd.
De tweede Verhandeling is eene beantwoording der vraag:
Hoedanig is de werking der dierlijke kool in het zuiveren en
ontkleuren van vele vochten door dezelve? In hoe verve verfchilt deze werking van die der plantenkool, en in welke gevallen verdient de eene haven de andere de workeur? Hoe
moet de dierlijke kool tot het ondeiftheiden gebruik bereid warden, en welke zijn de kenmerken, die eene goed bereide dierlijke kool doen kennen P door A. W. BUCHNE,R, Apotheker te
Maintz (bl. 65-163). De Schrijver komt door zijne proef.
nemingen tot het refultaat , dat de ontkleuring , door de kool
te weeg gebragt , alleen een gevoig is van derzelver zwavelverbindingen , welke ontleed warden. Hoe deze ontkleuring
door genoemde zwavelverbindingen worth te weeg gebragt,
durft de Schrijver niet met zelterheid bepalen , mar hij gist ,
dat de verve. of kleurltofi door de zwavelverbindingen van
zuuritof beroofd en daarbij kleurloos wordt. Deze Verhandeling munt niet nit in heldere en beknopte vooritelling, en
zal in het oorfpronkelijke daarin nog minderhebben nitge.
munt, daar wij uit het Programma van 1829, voor het vol.
gende Deel geplaatst, vernemen, dat, de Hoog/. VAN DER
BOON MESCH, te ilinflerdam, het wijdloopige Duicfche
ftuk -vertaald en behoorlijk befnoeid had.
De derde Verhandeling firekt ter beantwoording eener
vraag over hetgeen er federt de derde uitgave (*) van het
werk van DECANDOLLE dienaangaande , ten opzigte van
de geneeskrachten der planten in verband met hare natuurlijke
rangfchikking , is waargenomen en opgemerkt. .De Schrijver
van dit antwoord is de Heer E. SOUBE/RAN, eerite Apotheker van het Hospitaal de la Plea te Parijs. Het komt
ons voor, dat dit fink ilechts eene oppervlakkige fchets is.
Wij willen wel gelooven , dat de fchraalheid van het onderNVISIUS ALUTARIUS

(*) Rec. weet niet, of er eene derde uitgave van het
werk van DECANDOLLE beflaat. tweede uitgave , die
hij voor zich heeft, is van het jaar 1816, hetwelk ook bij
de opgegevene vraag vermeld is; zoodat hij • clenkt, dat bij
het programme in dit opzigt een mistlag is begaan.
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werp, en de weinige refultaten van vergelijkend onderzoek
hieraan veel hebben toegehr,gt ; maar de Schrijver had evenwel zijnen arbeid veel verdienftelijker kunnen maken, wanneer hij de analyfen der fcheikundigen , die hij vermeldt ,
naauwkeurig aangehaald en ons tot de bronnen verwezen
had. Zulk een repertorium van hetgeen in tijdfchriften en
elders verfpreid gevonden words , kon van belang geweest
zijn voor hem , die zelf in dezen geest eenige eigene onderzoekingen wilde in het werk Kellen , en zijne waarnemingen
aan die zijner voorgangers wenschte aan to knoopen. De
1-leer 8 o u s EIRAN fpreekt overigens bijkans uitfluitend van
fcheikundige beginfels en niet van geneeskrachten der planten ; en , hoe zeer wij gaarne erkennen, dat de laatften in
verband ftaan met de eerften , was het echter mogelijk, dat
er omtrent de overeenkomst der geneeskrachten bij planters,
tot gene en dezelfde natuurkundige familie behoorende , waar.
nemingen beflonden , die nog niet door fcheikundig onderzoek
bevestigd waren , en dit onderzoek vooruitliepen. De Schrijver verdeelt de plantenfamilia , waarover hij fpreekt , in
vijf reekfen. De eerfte reeks bevat die familiEn , waarin de
overeenkomst tusfchen de boranifche kenmerken en de geneeskundige eigenfchappen blijkbaar is ; deze worden alleen op.
genoemd, zonder verdere aanteekeningen dienaangaande. De
tweede reeks belielst familia , bij welke de overeenkomst
beftaat , maar minder duidelijk is ; over deze brengt hij eenige opmerkingen in het midden ; het zijn de Ranunculaceae,
Magnoliaceae, Papavcraceae , Cruciferae , Menispermeae ,
Piolaceae , Guttiferae, Acerineae, Rutaceae , Strychneae,
Gentiatzeae, Convolvulaceae , Solaneae, Piperiteae , Asphodelcae, Colchicaceae en Gramineae. De derde reeks bevat
familién , bij welke gemelde overeenkomst niet bewezen is ,
maar evenwel waarfchijnlijk door nadere waarnemingen zal
worden aangetoond; hiertoe brengt de Schrijver de Nyrnptaceae, Buttnereae , Tiliaceae, Cameliae, Lygophylleae, Palerianeae , Aristolochiae, Amaryllideae, Asparageae en Lycopodiaceae. De vierde reeks bevat familia , bij welke men ,
door tegenflrijdige waarnemingen, omtrent genoemde overeenkomst geheel onzeker of twijfelachtig is. Hieronder rangfchikt de Schrijver de Bixineae Polygaleae , Rhamneae,
Cuczirbitaceae , Rubiaceae , Compofitae , Apocyneae, Scrophularineae , Chenopodeae, Polygoneae , Palmen , Urticeae en
Euphorbiaceae. Tot de vijfde reeks , eindelijk , brengt de
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Schrijver familiEn, die ftrijdig zijn met het beginfel van
overeenkomst door DECANDOLLE aangenomen , en telt als
zoodanig de zes volgende op: Meliaceae , Terebinthaceae,
Leguminofae , Rofaceae, Umbelliferae, en de paddeftoelen.
De vertaling van deze , oorfpronkelijk in bet Fransch opgeflelde, Verhandeling kon beter geweest zijn; ook zijn er in
de benamingen der planten verfcheidene lumen begaan, zoo
als bl. 207 vincec voor vinca, bl. 208 artripleae voor atripleae , om nu van plombago's en plambagineae en van fougeres
op bl. 176, 177, als duideiijk uit het Fransch overgebleven ,
niet te gewagen.
(Het vervolg en /lot hierna.)

Treurfpel. Door Mr. A. F. SIF.
de Gebroeders Abrahams. 183 t.
Te
Middelburg,
bij
FLA.
In gr. 8vo. 73 bl. f 80.

ALBRECHT BEILING.

was geene ongelukkige gedachce van den Heer s I
HE,et de
trouw en bet treurig uiteinde van

FL

F.-

ALBRECHT

tot het onderwerp van een vaderlandsch Treurfpel
te kiezen. Deze manhafte onderbevethebber op het Plot te
Schoonhoven , door vrouw JACOBA VAN BEIJEREN veroordeeld , om levend begraven te worden , had zich , volgens
den Dichter , den hevigen haat diet Gravinne op den hats
gehaald daardoor, dat hij op het punt was geweest, haarzelve in hare cent gevangen te nemen. Bovendien zocht de
minnenijd van haren vetdheer FL o R I S VAN RIJFHoEK den
dood van hem , wiens gade vroeger zijne liefde verfmaad
had. Ook had BEILING geweigerd , de partij der Hoekfchen
te omhelzen , en de fchicterende aanbiedingen van vrouw
JACOBA verworpen. B EILING erlangt op zijn gegeven
woord ednen dag (*), ten einde over zijne zaken te beBEILING

(*) De Dichter verontfchuldigt zich , in zijne noodzakekelijke aanteekening, over deze inkorting van eene maand tot
4dn' dag, deels met de aanmerking, dat alzoo de eenheid van
tijd words bewaard, deels met het voorbeeld van ToLLEN
die ook, in het belong van zijn gedicht, den tijd tot negen
dagen heeft ingekort. Rec. oordeelt dic eene geoorloofde
licentia poetica.
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fchikken , en geene vertoogen van zijnen biechtvader oZEF zijn in itaat , hem in zijne getrouwheid aan het gegeven
woord te doen wankeien. MARIA, BEILING ' S gade , gaat ,
vergezeld van dezen priester en haar zoontje , van vrouw
JACOBA zelve genade voor haren echtgenooc fmeeken. Doch
te vergeefs ; want KIJFII0EK , die aan de brave vrouw ,
op voor haar onteerende voorwaarden , de vervulling dezer
bede had toegezegd , weer , na afgewezen te zijn , door behulp van zijnen vriend o NTF o o RT, te bewerken , dat de
Gravin weigert , aan BEILING het leven te fchenken , zoo
op de bede van diens gade , als op die van j A N VAN VIAINT EN, aan wien , als den redder van haar /even , J A COB A
de duurfte verpligting had , en zulks , daar KIJFHOEK en zijn
medeflander MONTFOORT VIANEN bele/In/diger: van ongeoorloofde veritandhouding met MARIA en overhelling tot
de zijde der Kabe/jaaumfehen. BEILING wordt dus ter dood
weggeleid. SIFFLi laat hem niet op het tooneel begraven,
dewij1 de vertooriing te afgrijfelijk zou zijn." Onzes in..
ziens teregt t
Deze is de ruwe omtrek van dit Treurfpel. Na de meesterlijke fchildering van HELIVIERS, naar ons gevoel fehooner , dan die van TOLLENS, mag het misfchien gewaagd
genoemd worden , dic onderwerp in poezij EC behandelen.
Wij zullen zien , in hoeverre wij het werk van den Heer
SIFFLA mogen prijzen.
Het komt in een Treurfpel buiten twijfel inzonderheid aan
op het karakter van den hoofdperfoon. Dit komt ons voor,
bier zeer goed te zijn geceekend. B E I LING is held , heeft
menfchelijk gevoel, en men bemerkt, dat zijne terugkeering
tot den vijand flier gefchiedt nit Stoicijnfche ongevoeligheid,
maar nit pligtbefef. De wijze , waarop hij zijne gade voorbereidt , ademt gevoel en verftand. Met den woord : hij
doer zich meer en meer hoogachten — ja , dWingt eerbied
af,, wanneer hij zijner vrouwe het laatfle vaarwel toeroept.
Min gunflig oordee/t Rec. over de wijze , waarop MARIA
door den Dichter wordt voorgefteld. Het is blijkbaar het
oogmerk van s IFF L niet geweest , haar een onbeduidend
karakter te geven. Trouwens , daarmede zou zijn fink veel
hebben verloren. Maar,, was is nu MARIA? Eene vrouw ,
die bitter bedroefd is over het afwezen van haren echtvriend — maar die , na vernomen te hebben , dat deze is
wedergekeerd , nog een' geruimen tijd met eene vriendin
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blijft praten en over haar aanilaand geluk uitweidt zonder
hem te gemoet te vliegen ; ja die, NB. in dat oogenblik ,
eene , op zichzelve fchoone, Ode van drie lange coupletten
opzegt , en daarna eenvoudig zegt :
'k Wil in mijn woning op hem toeven. (BI. 7, 9.)

Eene vrouw, die, wel is waar,, bij het vernemen van het
lot , dat haren echtgenooc wacht , in zwijm valt , maar die
dadelijk daarop beredeneert , dat de tegenwoordigheid van
haar kind haar troosten zal (bladz. 32). Eene vrouw , die
bedaard genoeg redeneert , om aan anderen een redmiddel te
vragen , en echter niet op het eenvoudige denkbeeld komt ,
vrouw JA COA te voet te vallen en om bet leven van haren
man te fmeeken , maar die eerst door een ander daarop moec
gebragt worden (bladz. 41). Eene vrouw , die dan nog niec
heenfnelt , wachten van zich afweert , en alzoo gevangenneming waagt , om door te dringen tot haar, van wie het
'even haars echtgenoots of hangs , maar die lijdelijk in het
Hoekfche leger wacht , tot men haar bij de Gravin, binnenleidt. Eene vrouw eindelijk , die in zulke omaandigheden
breedvoerige redenen houdt , en in de gewigtiglie oogenblik
ken, waarin elke feconde kostbaar is, zich nog den cijd
guns, om een' Pater wegens zijne vergevensgezindheid ce
prijzen (bladz. 40). Zulk eene vrouw wit ens bier niet bevalien (*). Doch men meet tevens zeggen : op het laatfle
is zij groot.
(*) Welligt zou men , tot verdediging der aan MA arn
toegewezene rol , kunnen aanmerken , dat het eene Hollandfche en niet eene ltaliaanfche vrouw is en men van haar
dus zoo geene wanhopige happen of gewaagde ondernemingen wachten kon. JACOB A was in hare legertent zoo gemakkelijk niet te naderen ; en hoe zou MARIA na het voorgevallene met x ij F HOEK , nu het reeds diep in den nacht
was , den weg, hebben kunnen vinden en duryen doordringen,
en was gevolg was er te hopen , al had zij de Gravin uit
haren flaap NB. weten te wekken Men dringt tech niec
des nachts bij de Vorften door, om genade voor een' veroordeelden te vragen. Ook was het denkbeeld, em J A c o B A
te voet ce vallen , zoo eenvoudig niet : immers er lag eene
reis , gedurende den nacht of laten avond , in opgeiloten ,
en dat voor eene vrouw , in een' tijd van burgeroorlog !
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Bete der klippen , waarop niet weinig Treurfpeldichters
fcbipbreuk hebben geleden , is de expofitie. Wanneer de gor.
dijn worth opgehaald, dient de aanfchouwer eerst en vooral
op de hoogte gebragt te worden, om de hoofdhandeling van
het auk in verband te kunnen begrijpen. Zeer velen hebben
tit gedaan , door eenen }limner helden in het eerfte tooneel , of
althans al fpoedig , eene alleenfpraak , fomwijlen ook eene
rede tot vertronwden in den mond te leggen; eene mauler,
droog en verve!end , inzonderheid als het wat fang duurt ,
gelijk b. v. in v otv , anders zoo heerlijken , Gijsbrecht
van Aemflel. SIFFLA heeft zeker deze moeijelijkheid ge •
voeld , en zijne expofitie is kunftig, doch natuurlijk. Het
publiek moet lifer weten , en dat BEILING in de Hoekfche en
Kabeljaauwfche twisten het zwaard had aangegord , en dat
bet mede aan hem toevertrouwde clot te Schoonhoven door
vrouw J A C O B A was vermeesterd. Het eerfte vermeldt M AR I A , deels in het begin met eenen fchoonen klaagzang over
de rampzaligheid der burgertwisten , in de daarvoor zoo gefchikte maat , die SCHILLER' S JOHANNA D ' ARC in haar
fchoone : Lebt wohl , ihr Berge a. f. w. gebruikt , deels in
een gefprek met haar zoontje. Het laatfte verhaalt haar
JOHANNA, echtgenoote van den opperbevelhebber op het
Plot, Heer WILLEM VAN DEN HOULSTER, maar kort,
zoodat hier alle ftijfheid en langwijligheid vermeden is.
Eene algemeene aanmerking , die Rec. maken zou , is ,
dat de perfonen dikwiils wat veel redeneren. Zoo bevalt het
hem niet , dat b. v. BEA L ING in het laatile tooneel , wanneer zijn doodvonnis is nitgefproken, na het treffend woord
van verontwaardiging tot JACOBA, nog tot it kJ F II o E it en
de overige Edelen eene foort van aanfpraakje , elk van vier
regels , houdt. Deze konden gerust achterwege gebleven zijn.
Maar daartegen vindt men bier en daar ook weder eene tref.
Onder het geleide van den geestelijke kon zoo lets andernomen worden ; maar dat dit alles in een oogenblik van verbijstering aan de bedrukte vrouw zoo niet inviel , is moge.
lijk zeer natuurlijk. Ilet karakter van dien geestelijke was
niet flecht. Hij had het wel voor, maar was in zijnen ijver
voor zijne vrienden niet kiesch genoeg in de middelen. Hij
zelf zegt: 1k dwaal ter goeder trainee, indien ik waarlijk
dwaal. Dwaalt hij (BEILIN G), gelijk ik denk, dan is zijn
dwaling edel , enz. (bi. 40.) Aant. van den Redacteur op deze
van elders ingezondene Recenfie.
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fende kortheid ; b. v. op het voorftel van broeder JoZEF,
om veldheer in dienst van j A C o B A te worden , antwoordc
BEILING alleen:
Ik zwoer den Herzog trouw , en ben een eerlijk man.
Wij geven voorts den Heere SIFFLA in bedenking , of hij
in zijne perfonen foms vier te veel kunde onderftelt. Zou
b. v. een B EILI NG (in her begin der XVde eeuw I) zoo
naauwkeurig met RE G U L u s , den Etna en de Stacijnen zijn
bekend geweest , dat hij heeft kunnen fpreken , gelijk hem
op bi. 19, so wordt in den mond gelegd f
Het Plot is fchoon. MA R IA fmeekt geene gunften meer,
maar zegt tot JACOBA , op ontzagverwekkenden Loon :
Ook gij zult eenmaal fterven ,
Jacoba ! 'k Heb van u geen gunften te verwerven.
Gij drijft me in ballingfchap , mij, die u nooit misdeed.
Mijn kind deelt in mijn lot. Maar weet , ontmenschte! weer,
Er leeft een God omhoog, die vreeslijk ons zal wreken ,
Mijn' BEILI NG, mij , mijn kind. Ook gij zult eenmaal fmeeken,
Doch vruchtloos ; ja alom vernederd en verplet ,
Ziet zich Jacoba door een' vijand eens ontzec
Van 't Staatsbewind.
Vergeten
Dwaalt ze om ! Haar vlecht de min geen zachte rozenketen ,
Of ' t noodlot breekt die; en de bloem van hare vreugd
Dort als een roos , die zon noch regen meer verheugc.
Zij zit gekerkerd tusfchen hooge en dikke muren
Eens afgelegen flocs, en flijt er flepende uren ,
En hoort de item der wraak , die door de wulven bruit
En weergalmt in haar hart , gepijnigd door de fchuld.
Haar Nap is kort en bang. In akelige droomen
Ziet zij mijn' Beiling met zijn gade en zoontje komen
En naadren tot haar koets , en met de kille hand
Haar met zich fleuren tot waar God zijn vierfchaar (pant.
Daft zal ik , daar omhoog , u weten aan te klagen ;
Diar zal het morgenlicht van mijn verlosfing dagen !
Doch oak op dit laatfle tooneel eene aanmerking. Nadat airA.
van haren echtgenoot heeft affcheid genomen , zegt
AR NOLA, bun zooritje
R IA
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Ach, vader! wees gegroet
Van uwen Arnold ook!
een woord, dat daar wat koud tusichen in komt. Dit Iezende , herinnerde Rec. zich , dat hij in Gijsbrecht nog
nooit den kleinen VEENERIK met zijn kinderflemmetje:
Wat fchteitge, moederlief? Zijt gij bedroefd om vader? heeft
hooren zeggen, zonder onwillekeurig te moeten lagchen. Zou
ook de uitdrultking: hobbelpaard en wagen, in den klaagzang, bladz. r , en het rijm :
Zijt gij het, mijn Johanna ? ja! gij zijt het.
JOHAN N A.

1k ben het, mijn vriendin ! en heel mijn ziel verblijdt het,
Dat ik enz.
wel geheel vrij zijn van dat lachverwekkende?
Anders zijn, over het algemeen , de verzen vloeijend, en
de Alexandrijnen hebben eene afwisfelende caefuur.
Het is jammer, dat s IF F L geene partij gecrokken heeft
van hetgene aan H ELMER? voorfielling niet weinig belang
bijzet , — de onderflelling van MAR I A 's zwangerheid. Of
zou eene overdrevene kieschheid , om geene vrouw in dien
ant ten tooneele te voeren, hem daarvan hebben teruggehouden?
Met opzet fprak Rec. tot hiertoe flechts in het voorbijgaan van een tooneel, waarover nu nog een woord. Het is
waar, de eerbied voor de Godsdienst lijdt er niet bij , wan.
neer men aan geestelijke perfonen een ongunfiig karakter leent;
maar,, ware het toch voor den goeden indruk niet beret. geweest , niet bij ullfluiting een' jezuit te doer: optreden ?
Ligt ware dit gebrek te verhelpen geweest , door b. v. aan
MARIA eenen anderen zielzorger toe te voegen , die met
beleid en verfland hare belangen , ook bij j A c on A, behar.
tigde ? Dien on verminderd , kon broeder jozz F dezelfde
verderfelijke grondftellingen bij BEILING hebben uirgeftaid ,
waarvan , en van het verftandig en Christelijk antwoord ,
wij , ter proeve , aan het einde dezer beoordeeling iets me•
dedeelen zullen. Wij vragen tilt flechcs , en meenen, hier
eenen niet geheel ongepasten wenk gegeven te hebben.
Broeder jozzr dan zal BEILING overtuigen. dat hij aan
zijnen eed niet gebonden is. „ Mijn zoon I" zegc hij:
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Weer , dat vader Adam viel,
Omdat hij kennis zocht. Dat is der menfchen zonde,
En ongeneeslijk bloedt finds eeuwen reeds die wonde.
Laat u geleiden door de priestren, wien door God
Het menschdom wordt betrouwd, om tot een beret lot
Het op to voeren. Laat de middlen ons verbleven:
Want wij , wij hebben magt , de zonden to vergeven.
Uw meineed is bier pligt. Een eed verbindt alleen
Tot al wat loflijk of onfchuldig is; maar geen,
Hoe duurbezworen woord, kan immer u verbinden
Tot misdrijf tegen u, uw dierbren en uw vrinden.
Zij is het beeld van God,
Mijn zoon! wat is de deugd?
Die bron van alle goed en alle heilgenot.
Sla vrij de fchepping ga , haar wecten en haar orde.
(Het ftaat voor eeuwig vast: wat zijn zal, was, of worde,
Is onderworpen aan dien regel.) Vest het oog
Op 't lot der volken, en wat lesfen 't leeren moog':
De flem der Schepping en de ltemme der Historie
(Die tolken van Gods magc, zijn wijsheid en zijn glorie)
Zij zeggen overluid, wat bier de waarheid is:
God fchept het heerlijkst Licht uit zuhrirte duisternis.
Zijn donders raatlen , en de flervelingen huivren.
Hij zendt zijn blikfems nit, die heel den dampkring zuivren;
Maar — fluit hen in hun vaart en in hun vallen niet,
Al fmelt een huisgezin in tranen en verdriet,
Terwid het hemelvuur de vaderlijke woning
Tot louter asch verteert. Wat zegt die fchrikvertooning?
Wat geeft die enkle ramp een nietig tegenwigt ?
' t Is God, wiens donderflem het menschdom zich verpligt.
[Een ftroeve regel.]
Hard is hec middel; maar het einddoel is weldadig,
En als Hij rampen zendt, ook dan is God genadig.
Hij fchrijft de billijkheid den mensch ten regel voor;
En echter baant Hij zelf den dwingeland het fpoor,
Dat hem ten zetel leidt. Wat oorlog zou er woeden ,
Zoo God de volken voor dien jammer wilde hoeden?
Wie Teed er onregt ooit, fond Hij den zwakke bij?
En 't weenend menschdom toch bemint en zegent Hij
Daar Hij zijn Kerke voor den ondergang beveiligt;
Maar — 't is het doel-alleen, dat al zips daden heiligt.
Een goed geneesheer mengt vergift in medicijn,
Zoo dit den zieke dient : en zou dit zonde zijn? (enz.)
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Maar nu het antwoord:
Mijn vader! met geduld heb ik u aangehoord. —
Geen loosgezochte grond ontflaat mij van mijn woord!
God is oneindig : zijn verborgenheen te peilen ,
Dat is onmooglijk I Wie zou 't wagen en niet feilen?
Hij is almagtig, onafhanklijk ; heel natuur
Staat onder zijn bevel. De gang van zijn befluur
Was nooit de regel van 't gedrag der ftervelingen.
Men moest den Hemelvorst den fchepter eerst ontwringen ,
Zich zeetlen op zijn' troon , en Hem volmaakt gelijk
In magt en wijsheid zijn: dan kende men zijn Rijk,
Dat onafmeetlijk is ; dan kon men vonnis vellen;
Dan kon men al het kwaad, indien bellaat, herftellen
Uit hooger ftandpunt zien , en fchiften zijn van fchijn.
Wie oordeelt over God, moet Gods gelijke zijn.
Men heeft die kennis nit Been boeken op te delven. (enz )

Het Bezoek in Ierland; .Testy Allan , en twee Vertoogen van
Godsdienjligen Inhoud. Uit het Engelsch van GRACE K E NE D Schriffiler van Yoder Klemens, Dunallan, enz. Te
Rotterdam , aff de Wed. van der Meer en Verbruggen.
1831. In gr. 8vo. XII, 200 bl. f 1 -90.
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ndien het onloochenbaar is , dat men de waarde van het
goede nooit inniger gevoelt , dan wanneer men lijdt onder
het kwaad , dan zal men wel nooit diepere achting voor hen
ontwaren, wier hoogfte ftreven de bevordering van menfchenheil was, dan in eenen tijd, waarin men met Vorst en Volk
zucht, door de boosheid dergenen, die de verwoesting van
alle menfchenheil fchijnen gezworen te hebben. En indien
er welligt nooit een tijd was , waarin het meer zonneklaar
bleep , hoe Godsdienftige Verlichting en Befchaving , zelfs
te midden der flormen, een Volk eendragtig, fterk en ge.
lukkig maken ; hoe , daarentegen , Priesterdwang , en beftrijding van alle zuiver licht, een Volk verdeelen en den algrond nabij brengen: dan zal men te aandachtiger op zulke
Tafereelen ftaren , die ons dat licht en die duisternis in echte
en flerke kleuren afmalen.
Onder dezulke mag men de godsdienftig-zedelijke Verhalen van
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rangfchikken , wier Fader Klemens en
overige reeds vertaalde werken onder onze Landgenooten
ruim vertier en grooten bijval gevonden hebben. De Uitgevers van bet tegenwoordige werkje deden wel, door ons nog
eenige flukken van dezelfde hand , in Un bundeltje vereenigd , aan te bieden; en de Levens- en Karakterfchets der
Schrijffler, in de Voorrede des Vertalers vervat, maakt
dat bundeltje voor de bezitters harer vroegere werken des te
belangrijker.
Wij leeren haar daaruit kennen als eene vrouw , die godsdienftig en kundig was, zonder eenige aanmatiging; als eene
beminnelijke, opgeruimde huisgenooce; en als eene nederige,
voortreffelijke Christinne, wier kalm ontflapen het zegel ge..
drukt heeft op de vrome gevoelens , die zij zoo gaarne in
alle harten zoude hebben overgeplanc. — Het eerfle der hier
voorkomende ftukken, het Bezoek in lerland getiteld, Levert
eene zoo getronwe als naïve fchets op van den burgerlijken,
godsdienftigen en zedelijken toefland van dat ongelukkige
Volk, dat , door baatzieke Landeigenaars uitgeput , en door
even baatzieke Priesters dom gehouden, in erger dan
derachtige zorgeloosheid daar henen leeft , tot de een na den
ander , met vrouw en kinderen, van honger omkomt , of
buiten 's lands gnat ronddolen ; indien hij niet, de oorzaken
zijner ellende alcijd buicen zich zoekende, zich aan diefftal
en geweld fchuldig maakt , en den Regter in handen valt.
Op eene even bevattelijke als naïve wijze is in dit Verhaal
de fchitterende praalvertooning der Roomfche , en de eenvoudige Godsvereering der Hervormde Kerk tegen elkander
overgefteld, en overtuigend aangewezen , hoe onbeflaanbaar
de vele menfchelijke inzettingen der eerfle met de geboden
van Hem zijn, die in geest en in waarheid begeert gediend
te worden , en niet wil, dat men de hulde, die Hem alleen
toekomt , met afgeftorvene menfchelijke wezens deele , of
zijn Woord willekeurig onchoude aan hen , die daaruit pligt
en zaligheid moeten leeren kennen. Hoe onbewimpeld echter de Schrijffter , in dit Verhaal, gelijk in het eerfle der
beide kleine Vertoogen , voor hare gevoelens te dezen opzigte moge uitkomen , zij is verre van alien Godsdiensthaat
verwijderd, en alleen door de zucht bezield, om anderen in
het genot der Evangelifche waarheid te doen deelen, waarin
zij zelve haar hooele geluk vindt.
Jesly /Man , een op waarheid gegrond Verhaal , moet,
Zz
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langs een' verfchillenden weg, tot hetzelitie doel voeren.
Ongodsdienftiglieid en zelfverwaarloozing doen de moeder van
die meisje heeds dieper zinken; de eene .verachtelfike zonde
ontwikkelt zich bij haar uit de andere: flordigheid , achteloosheid , kwaadfprekendheid, twistgierigheid, eigenzinnigheid , dronkenfchap, ongevoeligheid voor haar eigen eenig
kind, worden hier op eene fikfche en waarfchuwende wijze
gefchilderd. Het meisje, daarentegen , reeds aanvankelijk op
denzelfden weg, ontvangt hartelijk en verftandig onderwijs,
en wordt een voorbeeld van ondergefchiktheid , naaritigheid ,
onderwerping in folterend lijden , zachtmoedigheid bij onwaardige bejcgeningen , Christelijke belangftelling in hare
ondeugende moeder, en eindelijk van geloovig fterven. Welk
eene fchijnbaar eenvoudige tint er ook over dit Verhaal ligge,
er is veel menfchenkennis, veel der behartiging waardig in,
ook voor zulken, die liever de beelden uit wat hoogeren
hand genomen , en de voorvallen wat verrasfender afgewisfeld zien. Ons beviel , onder meer andere , deze ingevlochtene aanmerking: „ De mensch met een gevoelig hart
begaafd, dat van alle bekrompenheid en onzuiverheid eenen
JO
afkeer heeft, flaat zoo gaarne den bilk in de vrije Natuur
Haar buiten , terwijl alles, wat hem van naderbij omringt,
netheid en zuiverheid ademt. Vrolijk verkwikte zich Jesfy
in de ftralen der morgenzon , die haar venfter binnendron„ gen, en dankbaar verhief zich haar hart tot de Bron van
alle Licht, die haar dir zuivere genot bereid , en haar hart
daarvoor vatbaar gemaakt had.” — Maar vooral trof ons
het flot. De arme .7esfy was over/eden , en de afgelegenfte
hoek van een kerkhof zonde haar ter grafplaats zijn. Daar
„ trad de kleine en onaanzienlijke vriendenrij het kerkhof
binnen , en volgde, met langzatnen tred , naar den meest
afgelegenen uithoek , waar, to midden van digt ineenge.
„ drongene graven , een nieuw gegraven kuil het ftof van
J• esfy /11Ian wachtte. Toen alles was afgeloopen , en de
„ laatfte aardzode op her graf was geworpen, fluisterde een
„ der meisjes der Onderwijsfter in het oor: „ Waarom zijn
„ toch de graven in dien hoek zoo digt opeengedrongen?
• Zie toch, men is verpligt , over de nieuw gemaakte keen
to fiappen." —
Dat is de rustplaats voor de armen,
„ mijn kind 1 Maar, wanneer de laatfle bazuin zal kiinken ,
„ en de graven hunne dooden zullen afflaan, dan zullen
• velen , zeer velen , tot bee'rving der eeuwige heerlijkheid ,
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„ in de woningen des lichts , opflaan , die bier beneden naau.
„ welijks voedfel tot bun onderhoud vonden , en aan de
1iefdadigheid zelfs het verfchovene plekje der aarde ver„ fchuidigd zijn , waar zij den langen doodflaap flapen inoe, ten.” Het is dan heilige pligt , tot het geluk dier- armen ,
welke met ons uit edn ftof gevormd zijn en tot edn ftof
zullen wederkeeren , zooveel in ons is , mede te werken , op.
dat zij niet tegen ons getuigen , daar,, waar geene menfche.
Hike ijdelheid , maar Goddelijke regtvaardigheid , het onherroepelijk vonnis vellen zal.
Het korte woord van Troost en Opbeuring, dat de verzameling befluit , heeft wel eene goede bedoeling , maar had bier
gevoegelijk gemist kunnen worden.

De Venetiaan; een Historisch-Romantisch Tafereel, Naar het
Hoogduitscb van C. HERLOSZSOHN. 111 Deelen. Te
zInillerdam , bij J. M. E. Meijer. 183o. In gr. 8vo. Te
f 7- 80.
zamen 778
et zou moeijelijk te bepalen zijn, welke vorm van ftaatsbe.
H
fluur de beste zij. Wanneer de Koning het welzijn des yolks
bedoelt en bekwaamheids genoeg heeft, kan men onder eenhoof.
dige regering veilig Leven , bij het onbelemmerd genot van alle
die regten en vrijheden, welke men billijkerwijze mag verlangen.
Maar hoe dikwerf had de beste Vorst eenen opvolger,, die
hem weinig geleek! Evenwel kan ook zelfs in een Gemeenebest de grootfte willekeur , de verfchrikkelfikfte dwingelandij
plaats hebben , zoodac ten laatfte van de zoo hoog geroemde
vrijheid fiechts de imam nog overblijft. Venetii , het fiere
en magtige Venetia' , heeft er een treffend voorbeeld van opgeleverd. Deze Republiek , ten tijde van de invallen der
Noordfche volken in Italie ontitaan uit geringe beginfelen ,
verkreeg door koophandel en zeevaart verbazenden rijkdom ,
maar droeg van eerften of zaden des bederfs In zich , die
bij toenemende grootheid meer en meet . begonnen te ont.
wikkelen. Daar ontbrak die godsdienflige veredeling , welke
het volksbeftaan en volksgeluk duurzaam moet maken. Willekeurige heerschzuchc , die dikwerf oproerigheid veroorzaak te , had eerst aanleiding gegeven tot het vestigen eener gematigde volksregering. Een Raad , uit burgers van verfchillenden rang beftaande , bad geruimen tijd bet hooge beftuur
ZZ2
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in handen, en wist den Staat in rust te houden. Doch tegen het einde der dertiende eeuw wisten eenigen der aanzienlijkfle geflachten eene erfelijke adelregering in te woe.
ren. Deze verkorting van onvervreemdbare regten gal aanleiding tot billijk misnoegen bij het yolk, terwijl de gezagvoerders zich poogden flaande te houden door geftrengheid.
Van tijd tot tijd ontftonden er zamenzweringen , waarin gewoonlijk voorname perfonen betrokken waren , die zich van
het flaatsbeftuur uitgefloten zagen. Ten einde alle aanflagen van dien acrd te voorkomen of te verijdelen , werd een
Raad van tien mannen ingefteld , die naar eigendunkelijk
goedvinden over alle burgers kon vonnisfen. Maar nog veel
verfchrikkelijker was vervolgens het geregtshof der drie
Staatsinquifiteurs, die overal verfpieders hadden , en elk'
verdacht' perfoon , zelfs den Doge, konden opligten, vonnisfen en heimelijk ter dood doen brengen.
Een zoodanig fchrikbewind , dat geruimen tijd de misnoegden door vrees in bedwang hield , had een' kennelijken invloed op het volkskarakter. De gefteldheid van Venetië in
de zestiende eeuw wordt met fikfche trekken gefchetst in
het Tafereel, dat wij bier aankondigen. De Republiek , nog
altijd trotsch op den naam van vrijheid , op rijkdom en nitgebreide magt, ftreed tegen Turkije om het behoud van buitenlandfche bezittingen , en werd inwendig verzwakt terwiji
de ergtte dwingelandij de beste burgers wreedelijk vervolgde, , en de onbedachtzaine menigte in gedurige verftrooijing
en vermaken ligtzinnig voortleefde. De Venetiaan, ANTONIO guiltily 1, is een der weinige Edelen , die, door
vaderlandsliefde en loffelijke zucht voor vrijheid bezield , als
mensch , ieders hoogachting verdient , en, als held, fchier
ongeloofelijke daden verrigt maar dikwerf in levensgevaar
komt , altijd zichzelven gelijk blijft , en telkens uitkomst
boven verwachting erlangt. Bij fellen brand in een klooster
redt hij onder anderen MARINA , de eenige dochter van den
rijken en achtbaren CONTARINI. De verblijde vader wil
hem met kostbaarheden beloonen , doch hij begeert flechts
edelgetleente — de door hem uit de vlammen geredde
MARINA. De vader geeft zijne toeftemming , onder voorwaarde , dat ANTON' o zich eerst barer waardig moet too uen , door dapper te firijden Legen de Turken. De moedige
jongeling doet dit , en verdedigc Famagosta tot het uiterfte.
M A N F R ONE, een diep bedorven jongeling, zijn vijand ,
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belaagt hem op allerlei wijze te Venetid en in het leger.
AN T ONio ontkomt aan diens verraderlijke aanflagen en aan
de trouwelooze wreedheid der Turken op eene verwonderlijke
wijze. Vervolgens neemc hij deel aan den zeeflag bij Lepanto , en brengt veel toe tot de overwinning , op de Turken
behaald. Hij keert terug naar Veneta , worth met de uitbundigfte vreugde ontvangen , en meent nu weldra her top.
punt zijner wenfchen te zullen bereiken. Doch ook M A Nis daar , en weet door valfche befchuldiging hem
F
in den kerker des fchrikbewinds te brengen. Verdedigen boat
niet. Hij wordt ter dood veroordeeld , doch, v66r de volvoering van het vonnis , bij nacht uit de akelige gevangenis
verlost. Zijn vader was , om het fpreken van vrijmoedige
taal der waarheid, verbannen. In Parijs vinden vader en
zoon elkander weder, en zijn daar gecuigen van de ver.
fchrikkelijke gruwelen der bloedbruiloft, in den bekenden
St. Bartelsnacht begonnen en gedurende eenige volgende da.
gen voortgezet.
In alle deze omftandigheden blijft de edele ANTONIO
!feeds gecrouw aan zijne beginfelen , en mag eindelijk in een
gerust genot van huifetijk geluk zich verblijden. De overige
karakters ook , goeden en flechten , zijn , zoo wij meenen ,
naar waarheid geteekend , overeenkomftig den geest dier tijden. Het werk is zeer onderhoudend gefchreven en bevat
menige belangrijke aanmerking. De inhoud beantwoordt aan
den titel. De Schrijver is gelukkig geflaagd in het fchilderen
der ilaatsgefteldheid en volkszeden van het oude Veneta.
Tot proeve van den Itiji , deelen wij deze weinige regels
Onder zulk een juk boog zich de vrije Venetiaan ;
mede:
deze
wet,
nicer willekeurig, dan ergens eene andere on,/
„ der eene alleenheerfching , maakte de vrije zonen der Re„ publiek tot haven. De renetiaan moest fidderen op de
gedachte van heimelijk te zullen vermoord , nooit openlijk
” gevonnisd te worden. Dit ftelfel zoo vol van verfchrikking
fchuwde alle openlijkheid; het had flechts aan zichzelf
rekenfchap te geven. En evenwel ftierf de Penetiaan met
geestdrift voor den heiligen mARKus en voor zijne ants• regeiing; zoo zoet en heerlijk is zelfs de klank en de
„ fchijn der vrijheid voor een befchaafd en krachtig yolk !"
Ook de vertaling is goed en vloeijend.
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Bijdrage tot de meer algerneene en noodzakelijke kennis der
Cholera, enz. Te Rotterdam, bij A. F. H. Smit. 1831. In
gr. 8vo. 17 Bl. f : 25.
Aanwijzing tot behoud der gezondheid en voorbehoeding der
&Insetting bij de vender doordringende Cholera-Epidemie.
Uit het floogduitsch. Te Amlierdam , bij J. C. van Kesteren.
1831. In gr e 8vo. 28 Bl. f : - 25.
lets over de Cholera en eenige Artfenfien, die eene weldadige
werking tegen dezelve oefenen , door Dr. W. G. TILEsItas,
Keizerliik Rusfisch Hofraad , enz. Uit het Hoogduitsch,
door B. Id EY LINK. Te Deventer , bij A. J. van den Sigtenhorst. 1831. In gr. 8vo. 52 Bl. f : - 55.
[let regent thans fchriften over de Cholera. Want, om
niet van de fchromelijke menigte buitenlandfche fcbriften te
gewagen , behoeft men flechts onze couranten en dagbloden
in te Lien, om te befpeuren , dot dit gaol bij den dag aanwan. Opdac het publiek geen dupe worde van bijzondere
fpeculatien , zullen wij de van tijd tot tijd onder ons uitkomende boeken over dit onderwerp , zoo veel doenlijk, met
een enlrel woord aankondigen en recenfdren.
Het komt er vooral op aan, om te weten , of de fchrijver
de zaak kent , die hij behandelt ; voorts , of hij bevoegdheid
hebbe, om er over te oordeelen. Die over de Cholera fchrijft,
zonder ze gezien te hebben , fpreekt als een blinde over de
kleuren. Hij moge eene goede compilatie geven , altijd zal
zijn oordeel wankelend en te mistrouwen zijn. Met derhalve
aIle fpeculateurs , theoristen en copifsten of te fnijden, zal
men zich veel moeite, tijd en kosten kunnen befpareu en
uitwinnen.
Befchouwen wij uit dit oogpunt de boven opgegevene
werkjes , dan noemen wij No. z eene fchrale compilatie van
hetgeen elders beter en vollediger is voorgedragen, en het wordt
door de boekjes , van Gouvernementswege uitgegeven , geheel overtollig gemaakt. Zoo het daarbij moet dienen tot
handleiding van niet-Geneeskundigen, kan het zelfs fchadelijk worden. Want, om niet van de aderlating te fpreken,
die, volgens het oordeel van deskundigen , geenszins altijd
te pas komt, en echter bier zonder behoorlijke beperking
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wordc aangeprezen, wie zal giften van 30-20 grein Calomel
en 40 - 50 droppels Laudan. aan de handen van onkundigen
durven toevertrouwen? Het publiek kan dus zijn geld beter
befteden, zoo her iets over de Cholera hebben wil.
No. 2 is van Duitfche herkomst, eene vertaling van een
in Berlijn van wege de Pruisfifche Regering uitgegeven fink,
daarna bijna woordelijk overgenomen in de ilanwijzing ter
bewaring van de gezondheid en voorbehoeding van de aanfleking van den Aziatifchen Braakloop , door de van lands..
wege aangeftelde Commisfie op 's lands kosten publiek gemaakt , en eindelijk later grootendeels gereproduceerd in de
wenken voor het niet-geneeskundig publiek met opzigt tot
de Cholera, door Prof. VAN DER. BREGGEN; zoodat , indien men het Pruisfifche regeringsftuk niet bezit, men volftaan
kan met het onze, dat nog eenigzins genationalifeerd is door
een' wenk over het fchoonmaken , waarin gewaarfchuwd
tegen het onmatig fchrobben met veel water, en aan het
dweilen de voorkeur worth gegeven Men kan derhalve ook
bier zijne penningen befparen , en koope of bet Duitfche oorfpronkelijke, Of de op 's lands kosten gedrukte vertaling
center'.
voor
No. 3 is eene vertaling van den Apothecar en Chemist
WIEYLINK te Deventer. Deze gaat van de overtuiging uit,
dat men thans niet te veel, wel te weinig over deze zoo
veel vrees inboezemende ziekte lezen kan!! In hoeverre het
werk, dat hij vertaald beefs, eene bijzondere waarde bezit,
laat hij aan de beoordeeling der Geneeskundigen over. Misfchien was hij beducht voor bet : manum de tabula. Maar
waarom dan vertaald? Ne Tutor ultra crepidanr.. Waarlijk, men
moet al een zonderling denkbeeld van boekfchrijven hebben,
om een werk te durven uitgeven of vertalen , zonder over
de zaak, waarover het handelt, noch over de wijze van behandeling te kunnen oordeelen! Wij vergen niet te veel, als
wij verlangen , dot ieder fchrijver of vertaler zich hepale bij
zoodanige onderwerpen , als hem bekend zijn. Dan , nu
volgt de vraag : is TILEsto s, de oorfpronkelijke fchrijver ,
der zake kundig? Wij lawn hemzelven fpreken. Na gezegd
re hebben , dat hij de Cholera gedurende zijne reis in China
op Deenfche en Amerikaanfche fchepen gezien had , doch
niet zoo aanftekend en fnel doodend als in Rusland, voegt
hij er bij c „ Ik horde het te meer voor pligt , het mijne
bij te dragen tot de beraadflagingen der artfen , die thans
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in de dagen des gevaars geraadpleegd worden , hoe weinig
ik ook overigens van den that der ziekte , die tegenwoordig
van Odesfa tot Astrakan en tot Moscou woedt en het land
ontvolkt, door deskundige Geneesheeren onderrigt ben. Ik weet
derhalve niet, of gene ziekte met die, welke ik in Indi a
gezien heb , iets meer dan den blooten naam , die daarenboven vrij onbepaald is, gemeen hebbe, ja , dan neen."
En nu , geachte Lezer , wij bieden u de vertaling aan ,
door een' Artfenijkundige, van een geneeskundig werk, door
een' Arts gefchreven over eene hem onbekende ziekte! Aan
u zij het overgelaten , in hoeverre gij waarde meent te mogen liechten aan zoodanigen aibeid. Recenfent heeft met
dergelijke bijdragen weinig op, van gevoelen zijnde, dat alleen het p erk van ooggetuigen aandacht verdient , en alle
andere, hetzij theoretifche, hetzij praktifche voortbrengfelen,
met wat names en aanbevelingen ook in de wereld gezonden , tot den nutteloozen ballast behooren, met welken onze
boekerijen maar al te zeer overladen zijn. (*)
(*) Op het oogenblik vernemen wij , dat er eene Com,
misfie benoemd is , om de ziekte in Berlijn te onderzoeken ,
beflaande nit de Heeren HENDRIKS, BECKERS en ARNTEK.
N us. Wij hopen, dat deze keuze aan de verwachting zal
beantwoorden ; maar vragen , of het niet gebleken is, dat de
ziekte in verfchillende landen , die zij doortrok , groote
zigingen heeft ondergaan, die eene andere behandeling var.
derde ; men leze en vergelijke de berigten uit Orenburg,
Moscou, Weenen , Berlijn enz. , en of zij dus niet, in ons
Vaderland uitbrekende , den geoefenden praktifchen Wilt van
bevoegde , kundige , onbevooroordeelde en ervarene Arden zal
vorderen, om naar haren card gekend en behandeld te worden. De fludie eener Epidemie , en vooral eener zoodanige,
als waarvan wij fpreken , is een werk, alleen toe te betrouwen aan mannen van de eerfte praktikale talenten , die, bekend met den ganfchen omvang der praktifche wetenfchap,
hun Leven in de ftudie en praktijk der Geneeskunde hebben
doorgebragt.

Dedenkingen over de jangfle Poolfche Onnventeling, door eeneir
Pool, (Uit het Fransch.) Cevolgd door een kort Overzigt over
Polen. Te 's Gravenhage , bij A. Kloots. 1831. In gr. 8vo.
LW/ en 70 f -
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p it gefchrift, klefn van omvang, maar belangrijk van inhoud,
onderfcheidt zich voordeelig boven de reeks van vlugfchriften,
waarop het lezend publiek thans vergast words. Meermalen
verwonderden wij ons, dat kundige en bezadigde mannen,
die met ons zich diep bedroefden over den jammerlijken geest
van onrust, die zoo vele Volken tegen het gevestigd gezag
in het harnas jaagt , echter ten voordeele der Polen eene
uitzondering fchenen te maken , even alsof dat Volk onder
flavernij gebukt en aan onlijdelijke verdrukking onderworpen
ware geweest: Het gefchrift , 't welk wij thans aankondi.
gen , kan hen overtuigen , dat ook de Poolfche Omwenteling niets was dan Franfche inblazing; dat zij , even als
die van Belgie, op geene enkele wettige reden gegrond was;
dat Polen, even als bij het voile genot eener redelijke vrijheid onder eene zachte en vaderlijke regering, eenen
trap van welvaart en voorfpoed bereikt had , in hare vroegere gefchiedenis onbekend; en dat ook bier, even als in
Belgie , verwaande en eigenbatige heethoofden eene vreefe.
lijke verantwoording op zich geladen hebben , door een welvarend en gelukkig Volk in eenen poel van ellende te florten,
waarvan de tijd alleen de diepte peilen kan.
De Schrijver geeft een kort overzigt van den toeftand van
Polen federt bet Weener Congres , door welks beflisfing het
tot een Koningrijk verheven werd , eene nacionale vertegen•
woordiging ontving, door een grondwettig Charter geregeld ,
en oneindig meer liberaal dan die , welke NAP o LEON hetzelve in 1812 had toegeftaan. Met daadzaken bewijst hij,
dat het federt dat tijciflip in bloei en welvaart met reuzenfchreden is vooruitgegaan en nog needs aan het klimmen
was. Hij toont aan, dat her fchromelijkst en kwaadaardig
misbruik van de vrijheid der drukpers , en de woeste tooneelen, waartoe de toejuichingen , door eene zaamgerchoolde
menigte aan de beethoofdigfle fchreeuwers der oppofitie toe.
gezwaaid, aanleiding gaven , ALEXANDER, den Keizer van
Rusland, als Koning van Polen, gebiedend noodzaakten, om
de vrijheid der drukpers op te fchorcen en de openbare zittingen der Afgevaardigden op te heffen; welke maatregelen
destijds door alle weldenkenden werden toegejuicht. Deze
twee veranderingen , in addicionele artikelen bij de Grondwet
gevoegd , maakten daarvan een integrerend deel nit , toen
Keizer N 'no LAAs ten troon kwam. Het was deze , aldus
reeds v66r zijnen tijd veranderde , Grondwet , welke hij be-
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zwoer. En echter het zijn deze grieven voornamelijk, welke
de Polen tegen hem aanvoeren ! Voornamelijk, zeggen wij:
want ook zij klagen over het Bemis van een gronclwettig
Budget, en, 't geen opmerking verdient, ook over het Monopolie van het Onderwijs. Wat men door dit laattle in een
Roomsch land verflaat behoeven wij onzen Landgenooten
niet uit te leggen.
Het geheele gefchrift, 't welk , gelijk de Vertaler te regt
aanmerkt , door daadzaken geftaafd en door warme vaderlandsliefde, vereenigd met gematigdheid , gekenmerkt wordt ,
draagt in zich zoodanige inwendige blijken van waarheid ,
dat het de overtuiging met zich brengt, dat de Schrijver gelijk heeft , wanneer hij zegt, bl. LII :
Ik ben nog heden
', overtuigd, dat de masfa der ingezetenen van Polen de wetdaden erkent, welke wij aan die doorluchtige familie, welke
ft
• wij trouw gezworen hebben , verfchuldigd zijn ; maar dat
• het enkel en alleen de revolutionnaire vrijheidskoorts is ,
die Cholera morbus, die Europa in vuur en vlammen zet
30
• die hen, in derzelver hitte, hunne heiliglie pligten en de
dierbaarfte belangen van hun Vaderland beeft doen nit het
• oog verliezen."
Achter dit fluk vindt men een zeer belangrijk bijvoegfel.
Onder den titel van beknopt Overzigt van Polen, geeft de
Schrijver ons eerst eene beknopte gefchiedenis van dat land,
bl. 1-52. Een dor geraamte eener gefchiedenis te ontwerpen, is zeker geene kunst; maar wij gelooven, dat het niet
leder zal gegeven zijn , eene zoo fraaije fchets te leveren ,
als ons bier aangeboden wordt, en welke wij, in hare foort,
voor een meesterftuk houden. Die dezelve gelezen heeft ,
zal een helderder denkbeeld hebben van Polens fiaatkundig
beflaan en lotgevallen, dan nit menig dik boekdeel. — Van
bl. 52 tot aan het einde vindt men , onder den titel van Zeden en Gebruiken, eene belangwekkende en onderhoudende
fchildering van den zedelijken en maatfchappelijken toefland
der drie hoofdbeflanddeelen van Polens bevolking, den Adel,
de Geestelijkheid en den Burger- of Boerenfland , waaruit
blijkt, dat zij in wezenlijke verlichting althans bij hunne
westelijke naburen nog verre achterfiaan. — Wij wenfchen
dit in alien opzigte uitmuntend gefchrift een ruim vertier,
overtuigd dat hetzelve goede vruchten dragen zal.
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Welkomstgroet, aim Z. M. den Koning en Hoogstdeszeys door.
luchtige Zonen, binnen Amgerdam ; door C. L o o T S. Te
ilmfierdam, bij J. van der Hey en Zoon. 7 B!. f : -15.
's Konings Perjaardag. (24 Aug. 1831.) Volksgesang. Door
H. TOLLENS, CZ. Te Rotterdam, bfj M. Wijc en Zonen.
4 B!. f -20.
De Kanonneerboot ; Vaderlandfche Romance , door A. VA N
DER H 00P Te Rotterdam , by A. F. H. Smit. 13
Bl. f 3o.
De tiendaagfcke Peldtocht , Zegekroon, enz. door A. VAN DER
HOOP, iR Te Amflerdam , bfy Brest van Kempen. 38
f : -75.
De Prins van Oranje. Lierzang, door c. G. w r T H U 'r S. Te
Ansflerdam , bij j. Guykens. 32 Bl. f : - 50.

I

n hoe veel verfchillende vormen verfchijnt ons het waarachtige fchoon I Hoe flraalt in elk dezer bier aangekondigde
dichtftukken aanleg en manier des vervaardigers door, en hoe
onderfcheiden zijn de toonen , die elk hunner aan zijne citer
ontlokte I
Men kent den dichttrant van LOOTs; krachtig , zinrijk
en gefpierd , zelden flechts zacht , innemend en roerend. Dat
Route en krachtige , dat beeld- en zinrijke vindt men ook in
dezen Welkomgroec weder. De twee laatfte coupletten.
fchrijven wij nit. Men zie, hoe de Dichter van alles partij
weet to trekken:
Ook de Amftelftad deelt in uw glorie,
Die fled zijn (haar) vorften fteeds zoo trouw,
't Geen Tweede Flips zelfs cuigen zou ,
Dat fchrikfpook in des Lands historie !
Ach! lichten, die gij flonkren ziet ,
Gezwier van vlaggen , eerebogen,
En kreten die uw' lof verhoogen,
Getuigen 't vol gevoel toch niet.
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Geen millioenen ilarren malen
Edn' flip der gloeden van de zon;
Geen kunstvuur ooit vertoonen kon
De in 't hart geboren liefdeftralen.
Steeg elders de uitgeflagen vlam,
Om 's vaders kroon op 't hoofd te zengen;
Zie andren offergloed bier brengen,
't Is 't hart des yolks van A.mflerdam.
Uit deze beide coupletten fchijnt ons echter tevens op
nieuw te blijken , dat het gekunftelde en gedrongene niet
altijd geheel vreemd is aan de manier van den Heer LOOTS.
Hoe natuurlijk en los beweegt zich daarentegen de minder
krachtige, doch meer bevallige Muze van den Heer T o tL ENs! Hoe ademt alles bij hem het eenvoudig en warm
gevoel des harten! Hij boeit ons onwillekeurig , zonder ons
te verbazen. Wij zeggen hem welmeenend na, verbeelden
ons, dat wij het eveneens zouden hebben kunnen zeggen,
en zouden dat echter waarfchijnlijk niet hebben kunnen doen:
In nood en dood, in lief en leed,
Zijn we sin elkadr verbonden.
Het nakroost boudt der vaadren eed ,
o Koning, ongefchonden:
Ons goed, ons bloed... befchik, bepaal!
Wij geven 't goud en grijpen 'c
Wel lets van de manier van T o LLENS beeft de Romance,
De Kanonneerboot , door VAN DER HOOP. Er komen wat
veel God danks in voor. Over 's mans ingenomenheid met
zijn elgen dichtralent, en het onchristelijke der regelen: Hij
voer naar 't zalig hernekijk : Zij (de befpringers der boot)
naar des Satans jammerwijk, is reeds elders lets gezegd , en
tevens aangemerkt, dat bier aesthetifche waarheid en fchoonheid ontbreken, vermits zoo wel de Belgen als VAN S PEYK
en de zijnen oogenfchijnlijk ten hemel voeren , d. i. in de lucht
fprongen , gelijk men in proza zich uicdrukt. Fraai vinden
wij inmiddels de voorflelling van het gebeurde, en de wijze,
waarop de Dichter V AN SPEYK 'S menschlievendheid zoo
wel, als zijne vastberadenheid laat uitkomen.
Nog meer bevalt ons echter zijne Zegekroon. De zucht,
om altijd te fchitteren, heeft echter foms den Dichter een'
trek van valsch vernuft als een' flraal van genie doen aanmerken. Zoo behaagt ons ook niet, bl. 21:
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Zal u mijn zang dat machtig ftrijdfein melden?
't Is 't voorwaarts! van Oud.Hollands fcharen niet;
Neen, 't is terug! terug! Septemberhelden;
Terug ! terugl tot Frankrijk bijfland biedt.
Dat flagfein klinkt, enz.
Vooreerst is terug geen fiaglein; ten tweede zijn de Belgen,
uit ingefchapene vrijheidszucht en om hun !even voor hun
vaderland te fparen, op de vlugt gegaan, zonder bevel daartoe te wachten. Een vrije Belg gehoorzaamt in den krijg
aan geen despotiek kommando van zijnen Chef! Ook (lair
was het libertait voor alien tot alles, en vandaar ook die
heerlijke vruchtgevolgen I Meesterlijk is de befchrijving van
den flag bij Leuven , en tevens is alles zoo getrouw aan de
gefchiedenis , dat men zich de legerberigcen er bij herinnert:
De Leidfche jaagrenfloet , die 't Nederlandsch Athenen
Verliet , om 't vaderland den forfchen arm te leenen;
En Flevoos jonglingsbloem, treks op bij 't hoorngeluid,
En lokt door fchot bij fchot den Belg ten veldflag uit,
En tart bij 't voorwaarts gaan, en 't moeilijk bergbeklimmen,
De krijgsmortieren , die hen dreigend tegengrimmen;
Hen volgt, zoo ver het oog zich voor. en zijdwaarts ftrekt,
Een dichce krijgsphalanx , door ruiterij gedekt
En koopren monden, die bij 't talloos kogelflaken
Op 't heir van Leopold , dood en verwoesting braken....
Wie is die held , gekleed in vollen veldheersdosch ;
Geflegen op een fnel en manenfchuddend ros ?
Nu prijkt hij aan het hoofd der fiere ruiterfcharen;
Dan rent hij 't voetvolk voor in 't heetfte der gevaren:
Iiij fpreekt, en alien vliegt; hij wenkt , en alien ftaat;
Geen krijgsman , die hem niet bewondrend gadeflaat
Als Hollands Legergod(?) en Vorstlijke onrechtwreker.
Met hem is 't moedig heir van de overwinning zeker;
De witte vederbos, die op zijn' ftrijdhoed praalc,
Werd altijd door den glans der gloriezon beftraald.
Wie is die krijgsman toch , die aller hart doet branden?
' t Is Willems oudfte telg; de fteun der Nederlanden. (enz.)
Gelijk de voorzang , zoo verdient ook het zegelied, dat op
het eigenlijke ituk volgt, alien lof. Het geheel is, in welge.
field proza , den Kroonprinfe opgedragen.
Wat den Lierzang van den Heer w I TS UYS betreft, ook
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ook deze Dichter handhaaft zijnen reeds verkregenen roem.
Slechts twee regels hinderen ons: „ Wien van Hollands generalen" Cbl. 16.) en de laacfte regel , bl. 32: , God! ik
heb genoeg geleefd !" Ook komt ons de vergelijking van de
Belgen met een nip korenveld, waar de zeisfen in moet geflagen worden , op bl. 17 , hoe ongemeen ook, niet gelukkig , althans voor de Belgen te vereerend voor. Heerlijk is
het couplet, bl. 9:
Stoute beelden van 't geheugen
Golven voor mij als een ftroom I
Hollands grcotheid is geen droom.
'k Zweig den roem in voile teugenl
IJ en Amftel hoort mijn Item;
Van zijn daden wil ik zingen,
Dat nit mariner tranen fpringen!
Uw bewondring zij voor Hem !
Hierop fchildert de Dichter 's Prinfen heldendaden in Spanje,
en daarna bij Quatrebras en Waterloo ; vervolgens de vreugde van ons Leger over zijne komst , en den tiendaagfchen
veldcogt zelven.
juichend daalde op Serafpennen
Maurits , na den eerlten flag,
Toen hij hem te Turnhout zag,
En zich tweemaal mogt herkennen,
Die , bij vroeger gloriezon ,
Erfgenaam eens Landbevrijders,
Aan de fpits van Hollands ftrijders,
Ook bij Turnhout overwon.
Snoeft nu , Belgen ! op beleid!
Kunt ge Oranjes aanval weren?
Gij, zijn vliegend centrum keeren,
Dac uw beide magten fcheidt?
Voorwaarts ! voorwaarts! Leeuwentelgen!
Voorwaarts door die blaauwe zee ,
Die, om zuidervest en fled,
Aanzwol met het fchuim der Belgen!
Ziet, zij deelt zich voor uw heer
Weerzijds, met gedrongen baren ,
Als weleer, voor Isrels fcharen,
't Schuimend voche van 't roode meer.
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Zeer gelukitig is doze vergelijking. WITHUYS vloelt over
van beelden , vergelijkingen en alle floute oratorifche figuren.
Hij wachte zich voor overlading , en zij (feeds zoo keurig in
het bezigen zijner beelden.
WITHUYS en VAN DER HOOP zijn groote Dlchters. De
goede Smaak zal hun zeker eene eerplaats in haar heiligdom
inruimen, indien zij flechts nimmer den flip vergeten, waarin
haar tempel gebouwd is. Toen VOLTAIRE er ten' bilk in
geworpen had, verhaalde hij er het volgende van:
Simple en etait la noble architecture ;
Chaque ornement, a fa place arreti,
T fen:Malt mis par la neces/ite.
cachait fous fair de la nature.
lArt
l'Oeil fatisfait embrasfait fa flructure,
famais furpris , et toujours enchante.
Echter fchijnt VOLTAIRE flechts oppervlakkig te hebben
rondgerchouwd: want het is niet flrijdig met den goeden
fmaak, waar het pas geeft, ook te treffen, te fchokken, te
verbazen. Maar —
Est modus in rebus; font certi denique fines,
Quos ultra citraque nequit confistere rectum.

Z. K. H. de Prins van Oranje , bij zijnen zegevierenden Intogt in de Hoofdflad. Door lilt J. BRAND VAN CABAUW.
Te 4mflerdam, bij J. van der Hey en Zoon. 7 Bl. f: - Is.
Hulde aan den Prins van Oranje en den Prins der
Nederlanden , uitgefproken door M. WESTERMAN. Te Jimfierdam, b i M. Westerman en Zoon. 7 Bl. f : -20.

M.

Uitboezeming act) mijne Wapenbroeders. Te
de
Wed.
D. du Saar. 5 Bl. f
to.
Leiden , bij
OORTMAN.

Hendrik van Leuven, door n. Kuvr. zit, G. z. Te Rotterdam,
bij L. Vermeer. 6 Bl. f 15.

Ds Noorderleeuw, Strijdzang, door denzelfden. Te Rotterdam,
bij L. Vermeer. 8 Bl. f 15.

700

DICHTSTURKEN VAN DEN DAG.

Vaderlandfche Uitboezeming. Te Leiden , bij de Wed. D. du
Saar. 16 BI. f : 25.
Braband in oproer, 5830. Door E. v. W. Te Breda , bij
F. P. Sterk. x4 Bl. f 3o.
Vaderlandfche Uitboezerningen. Een vOetal dichterkke Bijdragen door J. B. CIIRISTEMEIJER. Te Utrecht,
van Paddenburg en Comp. 32 Bi. f so.
Welkomgroet aan de vrijwillige .lagers , Studenten der Utrechtfthe Hoogefthool , enz. Door J. B. CHRISTEMEXIER.
Te Utrecht , bij van Paddenburg en Comp. 4 Bd. f to.
Hollands Krijgsroem, in Aug. 183 r. Door J. J. D ENIE
VAN DER GON, Predikant te Naaldwijk. Te Craven.
page, bij de Erve J. Thierry en C. Meriting en Zoon.
BI. f : ao.
Hollands Leeuw in 1830 en 1831 ; door D. J. DEN BEER
POORTUGAEL. Te .Breda, b1 F. P. Sterk. 7 Bl. f : -20.
Noord-Brabandfche Gastvrijheid, enz. Door een'
bit het Leger. Te Breda, bij F. P. Sterk. 15 BI. f -3o.
Van de twaalf bier aatgekondigde ftukken en flukjes zijn
de elf eerfte in dichtmaat ; het twaalfde ilukje alleen is in
proza. Het vers van den Heer BRAND VAN C A B A U W
hebben wij bovenaan geplaatst, omdat wij met dien Heer
een woordje te fpreken hebben. Over de hooge verdientten
van den Prins van Oranje beftaat geen het minfte verfchil.
Van laakbare bedoelingen is Hij, voor zoo ver wij weten,
nimmer door iemand befchuldigd geweest. Men weer , dat
Hij met eene zending van vrede naar de Zuidelijke gewesten
was afgevaardigd; dat, omriugd en misteid door verraders ,
bedrogen in perfonen en zaken , de Prins van Oranje een
ftelfel van met de Grondwet ftrijdige toegeeflijkheid aannam;
dat dit regtmatige bekommering veroorzaakte , en Z. M. de
Koning de tijdingen nit Antwerpen onverwacht noemde.
Toen Z. K. H. befpeurd had in de middelen te hebben gedwaald , fchaarde Hij zich, zonder eenige verandering in
zijne edele grondbeginfelen, aan de zijde van het getrouwe
Noord-Nederland ; hetzelve heefc , federt dien did , op nieuw
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de &write verpligting aan zijne dapperheid en vaderlandaliefde ; en gaarne willen wij erkennen , dat , naar zij12e on.
derwerpeqke Iveze van zien in vroegeren tad, de Kroonprins
ook toen, wanneer hij nog in de middelen dwaalde, grooc
en bewonderenswaardig handelde. Maar verdienen nu zij,
die tertlond de zaak antlers hebben ingezien , — verdienen die
getrouwe onderdanen, om een opgekomen wantrouwen , dat
in de beflaande omflandigheden zoo natuurlijk was, de very
guizing van eenige vleijers? En wie vermeet zich , onder
een eendragtig Volk thans opzettelijk, fchoon vruchteloos ,
verdeeldheid te fioken ? Wij zeggen dit laatfte meet tot zeker' Schrijver in de Weegfehaal , dan tot den Heer BRAND
VAN CABAUW, wiens vers, als dichtflult befchouwd , ons
vrij goed bevies , en wien wij geene kwade bedoelingen toefchrijven , fchoon hij den fchijn er van op zich laadc. Ook
dien Schrijver in de Weegfchaal verdenken wij voor onszei.
yen flechts van perfonelen haat en lafre pluituftrijkerij. En
hiermede genoeg over tic onderwerp , waarop wij nimmer
zullen terugkomen. Eendragt en Vaderlandsliefde is onveranderlijk onze lens.
Amaels Hulde aan onze beide hooggefchatte Prinfen is een
welgeflaagde Lierzang van den Heer WESTERMAN, die
evenzeer uitmunt door edelheid van gevoelens, als door
en verfificatie.
De Fufelier o o RTMAN verrasc ons met eene Uitboezeming
aan zijne Wapenbroeders, die niet van verdienite ontbloot is ,
en tot verhooging eener loffelijke geestdrifc moet hebben medegewerkt.
Hendrik van Leuven dobr den Heer KUTPER, van wien
wij rege hebben iets beters te vorderen, bevalt ons weinig.
Eentoonig is het, altijd van dien Hoilandfchen Leeuw te
fpreken, en het is misbruik en vervalfching dier oratonfche
guur,, aan een' Leeuw toe te dichten , wac hem flier eigen
kan zijn:
Maar fchoon, bedachtzaam op verraad ,
De tuinleeuw fier gewapend fiaat
En 't fchandlijk tergen hoorc ;
Schoon hem het bloed in 't aanzigt flijgt ,
Zijn borst naar roem en daden hijgc ,
Steeds heilig blijfc zijn woord ,
Aaa
tOEKBESCH. 1831. NO. 15.
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En fchoon zijn klaauw uic wraakzutht beet ,
Zen tromp geen vuur op' Belgen geeft ,
Als het gefpuis 'c verbond niet hreekt
En 'c eerst de grenslijn overfleekt.
Maar dit bedaarde pligtbetoon, enz.
Wij ontmoeten dus bier een leetnv , die het geweer draagt
en weet te laden en te vuren , ja zelfs die fpreken en die
blozen kart I Ook is de volzin niet eens voltooid; want op:
In fchoon zijn klaauw enz. volgt er niet, wat hij desniette.
genflaande verrigt of nalaat , cenzij men het aldus moet opvatten : En fchoon zijn klaauw nit wraakzucht beeft , gee!:
loch zfin tromp geen vuur op Belgen, Ells enz.; loch dan
weder deugt de gebezigde woordfchikking niet. Voorts is
het verhaal der heldendaad van den braven VAN LEUVEN
meet in den dagblad. dan in den dichtflijl.
Beter is de Noorderleeuw. Doch ook bier is alles vol van
Noorder- en Zuiderleeuwen, Britfche luipaarden en lerfche
fangen ! De verzen van den neer ic tr y p E R fchijnen wel in
v AN A K E N's diergaarde of in het ilangen- en krokodillenlabinet van COPS gedicht te zijn! Anders flemmen wij met
hem wel in, wat zijne denkbeeiden betreft; alleen ander die
beperking , dat wij eenen oarlog met Engelaud zoo veel mo.
gelijk te vermijden achten.
De Vaderlandfche Uitboezeming van een' ongenoemden
is bier en daar zwak van verfificatie; de fmelting der doffe
c in den volgenden ktinker is veelal verwaarloosd; echter is
er een goede gang in het vers , en het verraadt een' dicbterlijken aanleg. De godsdienflige coon is ons welkom;
wij wenschten hem flechts hier en daar wat minder ftelfelmatig.
Braband in oproer is een fiukje van bijzondere foort. De
voorftelling is naar waarheid; maar het geheel heeft te veel
van den coon eens 'VVraakprofeets. De twee laatile regels
althans fchijnen ons al te forsch:
Gij , Braband 1 zijt die hel — gij Belg I dat duivienrot ,
Gevloekt bij al wat braal[is] — verdoemd b# mensch en God!
De vhf vaderlandfche Uitboezemingen van den freer c n RI
zijn: eene van November 1813 , b# het aanbrelen van den dageraad der verlosfing van Nederland; eene
bulde aan God, op den Dank en Bede*: van Is Julij 1815;
E I E1JER
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ten vers, bij de overwinning op Algiers in 1816; bff het
.Jaarfeest van Waterloo's Cedenkdag in 1817, en eindelijk lets
ter bemoediging, in Oct. 183o. Alles is vrij gelukkig ge.
dicbt. Eenige zwakheden in de verfificatie verraden mindere
bedrevenheid in de kunst, b. v. bl. 19: Wie tuchtigde—n u?—
fpreekt , Barbaren! Men zou bet des noods als een trip.
pelvers kunnen lezen. Sprrekt alleen vloeit, in dat geval,
niet gemakkelijk : 11 re tfichtigden
fpreekt, Barbdren!
Fraaijer vinden wij van denzelfden Sebrijver den We/kmgroet, op de wijze: Wien Neirlanclsch bloed, enz.
Hollands Krijgsroem , door D? DENIER VAN DEIt
G o N, is een flout en krachtig vers, ichoon arm in beelden
en wat al to ruw van verfificatie, b. v. 't Is to vergeefs dat
hij 't verraad beproeft, enz.
Hollands Leerily van den Luitenant DEN BEER POORTU.
GAEL duet zijnen Dichter eer aan. Het vers is in den reg.
ten toon. Aileen de ultdrukking: mullet's, nit de hel gefpo.
gen, vinden wij wat vies. Fraai is de fpraakwending tot
L A FAYETTE:

Grootsch is 't fchouwfpel, ja, voorwaar,
Ten toon gefpreid voor 't oog der volken !
Kom , hoofd der jakobijnenfchaar
Van Seines boord, met vuur en dolken I
Op Hollands eendragt finit gij af,
Of vindt aan Hollands grens uw graf.
,

Kom zie, hoe hier een Vorst in ramp
Niet fmaadlijk worth door 't yolk vergeten ,
Hoe ieder voor hem vliegt ten kamp!
Een kamp , die ook voor God mag beeten;
En voel dan , wat een Koning zegt,
Waaraan de Natie is gehecht.
Kom zie, hoe Holland , nooit ontaard ,
Geen vrijheid wil van vreemde rijken,
Onfchendbaar de eer der vlag bewaart
Door zijn Chasfd's en zijn van Speyken,
En keer terug naar Seines vloed ,
Geverwd tot zelfsmet Koningsbloed!
Vat eindelijk het prozaflukje : Noord-Brabandfche Cast.
vriiheid , aangaat, daarin words door een' Vrijwilliger bij het
Aaa2
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Leger, en dus door een' bevoegd' getuige , hulde gedaan aan
de gulheid, waannede de Noord-Brabanders de verdedigers
van her Vaderland ontvangen en huisvesten. Er wordt wel
erkend, dat de Noord-Brabanders minder algemeen gezind
zijn geweest tot het aangorden der wapenen tegen de Belgen, maar tevens aangetoond , dat de publieke geese veel
verbeterd is. Wil wenfchen, cot bevordering der zoo noodige eendragt en naauwere aanknooping van den band der verbroedering met dat gedeelte onzer Landgenooten, dit boekje
in veier handen.

Nieuw Nederlandschtl—B boek, doorPETRONELLA MOENS.
Tweede, en verbeterde Uitgave. Met Plaatjes. Te
fierdam , bij de Erve Wijsmuller. 1830. In kl. 8vo. 44 Bl.
80.

f: -

Verfpreide Gedichtfes voor de wel opgevoede Jengd. Door P.
HANOU VAN ARUM. Te Anylerdam bij van Arum &
8vo. 8o
Comp. 1831. In
f : - 6o.

N

o. i mogen wij wel als reeds bekend vooronderftellen. De
naam van M OENS is bovendien voldoende aanbeveling. De
prentjes zijn beeldig. De eenige , niet onbeduidende bedenking, welke wij op den allezins leerrijken inhoud to maken
hebben , is , dat ons dezelve voor. A— B kinderen to hoog
dunkt.
No. 2 fchonk ons eene aangename verrasfing. Deze Gedichcjes zijn zoo lief en los en leerzaarn gedachr en gedicht,
dac wij verfcheidene derzelven cenen VAN ALPHEN waardig
keuren. De Heer VAN ARUM betoont zich evenzeer kinderkenner als kindervriend. Zijn boekje kome in vele jeugdige handen
Breeder mogen wij over deze bockskens niet zijn.

BOEKBESCHOUWING.
Bijbeloefening over den Brief van Paulus aan de
Galatiers. Door H. VAN HEYNINGEN, Predikant
te Rijswijk (thans te Meppel). 7'e Rotterdam , bij
de Wed. J. Allart. 183o. In gr. Svc. XVI , 182 bl.
f z- 80.

De Schrijver heeft het plan, om zijne Bijbeloefening
te voltooijen over al de kleinere Brieven van den Apostel PAULUS, van zijnen Brief aan de Galatiers tot en
met dien aan r HILAMON. Op korten affland zullen
ze achter elkander volgen in die orde,
waarin wfy
(welke zij in) de verzameling onzer Heilige Schriften
plegen te hebben," zonder evenwel hiermede de orde
der Brieven in het Nieuwe Testament goed te keuren.
Reeds zijn andere Brieven gevolgJ, welke wij, naar gelange zij ons toekomen, zullen aankondigen.
De Voorrede , handelenth voora.1 over het bijbelsch
prediken, dat meer ilichtmg geeft, dan wel aanleiding
tot fchitteren en het leveren van kunstftukken, verdient
aandacht en behartiging. Volkomen flemmen wij met
VAN HEYNINGEN hierin overeen , maar mogen dit
punt hier niet verder aanroeren,
Den aard der Bijbeloefeningen van den Schrijver heeft
de Lezer , bij meer dan wine gelegenheid , genoeg leeren
kennen. Het nut van dezelve betwijfelen wij in geenen
deele. Recenfent is voor zijne Gemeenten die Bijbelverklaring van het begin zijner bediening , nu omtrent
twintig jaren , gevolgd , en het nut van dergelljke Bijbeloefeningen, zoo voor zich , als voor die Gemeenten,
kent hij bij ondervinding. Volmondig flemt hij dus toe
alles , wat VAN HEYNINGEN over deze predikwijze
ter aanprijzing gezegd heeft. Men leert den Bijbel aan
de Gemeente kennen, als een uitmuntend gefchenk van
BOEKBESCH. 1831. NO.

16.

Bbb

706

II. VAN HEYNINGEN

God. Geen prediker,, al fpreekt hij als een Engel,
zal beter fpreken dan Gods woord , en krachtiger werken dan de bevelen en beloften des Allerhoogften. Doch
dan moet overal uitkomen de geest des Bijbels, door
verklaring niet enkel van woorden , maar ook door uiteenzetting van verband en het tastbaar worden van het
doel des Bijbels. Hiertnede wordt niet ontkend , dat dit
door VAN HEYNINGEN nu en dan gefchiedt. Doch
het moest overal het geval zijn. Dan was de uitgaaf
dier Bijbeloefeningen meer geregtvaardigd. Met een en
ander voorbeeki zullen wij aanwijzen , wat wij bij v AN
HEYNINGEN meer algemeen hadden verlangd. Het komt
ons voor , dat hij de gefchiedkundige Boeken des Nieuwen Verbonds beter heeft behandeld , dan de Brieven ,
en met name dezen Brief. (B OR GER had hier ook
reeds veel opgehelderd.) Dit ligt in den aard der
zaak , omdat Gefchiedenis minder lijdt door tusfchen
in gevlochtene toepasfelijke aanmerkingen , dan wel de
briefftijl , die meestal hierdoor verlamd wordt. Wij ten
minfle , die, met uitzondering van de Openbaring van
JOANNE s , geheel het N. T. in Bijbeloefeningen hebben behandeld , vonden de meeste zwarigheden bij de
Brieven , weinig of geene bij gefchiedkundige boeken.
In het laatfle geval kale zulk eene opwekking , als in
het voorbijgaan , worden medegedeeld , en ftrekt het verhaal zelve tot opheldering en nadruk. Bij brieven moet
eene redenering , of ftelling , tot grondilag worden aan.
genomen ; en , als deze niet genoeg is aanbevolen door
verklaring van woorden en uiteenzetting van verband,
ziet er alles zoo brokkelig nit , en verliest zulk een
brief de meeste waarde , welke voornamelijk in het duidelijk maken van den betoogtrant , en wat dies meer is ,
is, flerkte vindt.
VAN HEYNINGEN fchrijft , Voorr. bl. XIV: „ Van
„ den aanvang mijner letteroefeningen af, was de uitleg„ ging der Heilige Schriften des Nieuwen Verbonds mijn
„ hoofddoel. Daartoe heb mij zoeken to bekwamen. Dat
„ de weg , dien ik daartoe heb ingeflagen , die der taal-

SUBELOEFENING.

707

kundige verklaring , de regte weg is , daarvoor that
mij de gevestigde roem mijner Onderwijzers borg , en
„ ik vleije mij daarin niet geheel en al ongelukkig ge.
flaagd te zijn." Het reeds geleverde werk door den
arbeidzamen man bevestigt dit ten voile. Doch wij voeren deze woorden aan , om de aanwijzing te regtvaardigen , waar VAN HEYNINGEN minder gelukkig geflaagd is.
Dit woord dient PAULUS
H. III: 6. Gelfykerw#s.
„ eenvoudiglijk tot overgang tot een ander bewijs ,
„ dat hij wilde aanvoeren." Taalkunde zal het altijd
wraken , dat icaQs zoo zinledig wordt opgevat. Het
verband met het vorige vers vordert , hetgeen de taalkunde zelve eischt. Doet Hz dat op werken der wet ,
of op de prediking des geloofs? Op die vraag is vers 6
het antwoord, dat aangevuld moet worden met iusi, zoo
als dat bij P A U L U S met sacOk bijna overal het geval is.
Het is , zoo ads (gefchreven (laat): 4braham geloofde in God en het werd hem tot regtvaardigheid
gerekend.
H. IV: 8. „ Naar het Hebreeuwsch taaleigen betee„ kept kennen meermalen hetzelfde als beminnen. In die
beteekenis bezigt PAULUS het ook hier.” Taalkunde
verklaart zich overal flellig tegen zulk eerie opvatting
van yilialOWEIY. Ook is het verband voor die meening niet
zeer gunflig. Het gedrag der Galatiers , door P A U L u s
gegispt , is althans voor mij bewijs , dat de Apostel van
geheel iets anders, dan van hunne liefde voor God, zou
fpreken. En nu g9 God erkent (als Vader), maar nog
sneer van God erkend zit (als zonen). Dit is juister
naar taalregels en verband.
H. IV:
heeft VAN HEYNINGEN zich door onze
gewone vertaling laten verleiden : „ Ik vreeze voor u,
„ dat ik niet" (in plaats van dat ik) „ eenigzins te
„ vergeefs aan U gearbeid heb." Het Griekfche (.44 of
thriwtes vordert dezelfde opvatting in onze taal als het Latijnfche fie , achter de werkwoorden van vrees.
Ald. vs. 15. 16. VAN DER PALM heeft beide deze
Bbb2
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verzen natuurlijk verklaard. De zin is „ \Vat was
bet toch , waarmede gij u toen geluk wenschtet , (want
ik geef u getuigenis , dat gij , indien het mogelijk ware ,
„ de oogen uitgetrokken en mij gegeven zoudt hebben)
dat ik uw vijand geworden ben , nu ik u de waarheid zeg ?"
H. V : 1o. „ Ik vertrouw van u in den Heer,, dat
het met mij eens
„ gij niet anders zult gevoelen ; dat
dat
het
meerder
en
beter
deel
van u geen
„ zijt
oogenblik
aarzelen
zal
in
hare
keus
tusfchen
Mozes en
„
„ Jezus Christus." VAN DER PALM heeft de woorden
juister vertaald : .Ik vertrouw op u in den Heer,, dat
gij geen ander gevoelen hebben zult. In de aanteekening
voegt hij er bij : dan hetwelk ik bier heb aan den (lag
gelegd. Misfchien is alles eenvoudiger, als men ma h' Iv
in de vertaling uitdrukt , en IAA° 4poy4esTe bij elkander
houdt , dus: dat gij in geenerlei opzigt in gevoelens
zult verfchillen , (van Hem , die u roept , vs. 8.)
H. VI: i. Zeer juist is de vertaling : Broeders ,
indien ook een mensch overvallen ware door, liever bey,
eenige misdaad. Deze vertaling vindt ook aanbeveling
in J o. VIII : 3. De gepastheid dezer opvatting blijkt
nog duidelijker , ais men de woorden dus overzet : Broeden , indien zelfs iemand reeds gegrepen ware op eene
misdaad. Het verband fchijnt deze opvatting to verlangen.
Ald. vs. 4. Maar een iegelijk beproeve (toetfe) z#n
eigen werk , en alsdan zal hij aan zichzelven alleen
roem hebben en niet aan een anderen. Die vertaling
wraken wij niet. De opheldering , dat PAUL u s bier
vergelijking met bet gedrag eenes anderen bedoelt , is niet
waarfchijnlijk. Uit H. V : tob blijkt eenigzins , dat de
beroerders dier Gemeente zich nog al iets aanmatigden.
„ Toets uw eigen werk , zoo hebt gij ilof van roem op
„ uzelven , en gij hebt den roem op een' ander niet
„ noodig." Die zin is eenvoudiger, en itrookt geheel
met het verband.
Aid. vs. i t. fchrijft V A N HEYNINGEN de reden ,
waarom PAULUS zich zoo uitdrukt , aan de moeijelijk-
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held toe , om welligt bij mindere geoefendheid , dezen
Brief eigenhandig te fchrijven. Men fcheen de boosheid
te hebben gehad , om 's Apostels brieven , ais niet van
zijne hand , in verdenking te brengen. Eene eigenhandige teekening kon elders die boosheid voorkomen. Zie
• Thesf. III: 16. Hoeveel te meer moest bij de Galaairs dan een geheel eigenhandig gefchreven brief van
PAULUS alien twijfel desaangaande wegnemen ! Zie
VAN DER PALM.

Nog eenige flaaltjes mogen hier volgen , ten bewijze ,
dat het verband te veel worth over het hoofd gezien.
H. III: xi. En dat niemand door de wet geregt-

vaardigd words , is duidelijk , OMDAT de regtvaardige
uit het geloof zal Leven. Zoo zijn deze woorden verflaanbaar zonder verdere opheldering. Het ,tusfchen in gevoegde over de ongefchiktheid der menfchen tot vlekkelooze onfchuld komt hier weinig te pas , en verwatert
de woorden van PAULUS.
Ald. vs. i6. „ Hij zegt niet : en den zaden , den na„ komelingen , den menfchen-kinderen , als van veleta,
„ algemeen en onbepaald , maar als van eenen , bepaal„ delijk tot ABRAHAM zegt Hij : en 'WEN zade.”
Taalkennis gebiedt owep tcx te noemen zaad , nakomelingfchap. Nakomeling in het enkelvoud beteekent dit woord
op zichzelve nooit. VAN HEYNINGEN begaat reeds
in de vertaling eene groote fout , door bet : UWEN te
drukken , daar de tegenftelling ligt in bet meervoudige
en enkelvoudige getal. Bij dezen tekst vergeten de meeste
uitleggers , dat , bij de belofte aan ABRAHAINI, het geflacht uit I Z A K bepaaldelijk was aangewezen, als erfgenaam der belofte , met uittluiting van andere geflachten
van denzelfden Aartsvader. Dit zie men op de plaatfen bij INTOZES na. En dan kunnen wij den zin in
onze taal eigenaardig en duidelijk uitdrukken. Hij zegt
niet : aan de gellachten als van vele takken , maar als
van ëCnen talc, uw geflacht , Welke (tak) is Christus. Zoo
vertaalt men dan ook vs. 29 gemakkelijk. Indien gal

nu van (den tak) Christus zit , dan zfyt gij ook 'Arahams gellacht , en volgens de belofte erfgenamen.
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H. IV : 4 . Folheid des tads wijst niet aan de volwasfenheid van het kind , :mar den verilreken tijd , gedurende welken de ondergefchiktheid van den zoon zou
duren. Zie vs. 2b.
H. IV : 7. is de vertaling , welke VAN HEVNIN.
GEN van de Staten - overzettiug ontleend heeft , naar
Grieksch en Hollandsch fpraakgebruik minder gepast ,
dan de volgende : Zoo zit gij dan niet meer flaaf ,
maar zoon; en indien gij zoon , dan zit gij ook
erfgenaarn van God door Christus.
H. V : 22. zegt de Schrijver : „ Ook hier zoeke men
„ noch orde noch volledigheid. Voorbeelden flechts geeft
„ de Apostel op van Christelijke deugd." Hier zouden
wij nog al orde zoeken en vinden. Het zijn alle deugden , die den onderlingen vrede bewaren. Dit wijst op
ipspxTescc, als beteekenende gematigdheid. Hier zondigt
men met matigheid , door verzuim van het verband.
H. VI: 1 4c . door hetwelk de wereld nab gekruifigd
is en ik der wereld. Ten flotte voeren wij deze plaats
als bewijs aan, dat men ter juiste verklaring van fommige plaatfen des Bijbels, behalve taalkennis en verband,
ook wel op het oog mag houden de denkbeelden, welke
de toen levende menfchen aan fommige uitdrukkingen
gehecht hebben. Kruis en krutfigen ftaat , zoo als hier,
fomtijds gelijk met fchavot en fchavotteren. Aan het woord
kruis hechten wij voor ons dit denkbeeld der fchande
niet. Door hetwelk (of door Wien) mil' de wereld gefchavotteerd is (fit venia verbo .0 en ik der wereld. Bij
de andere verklaringen ontmoet men tautologie , welke
op die wijze wegvalt.
Gaarne hadden wij de aanmerking gemist , 42-44Het gedrag van PETRUS te 2Intiochi0 was onbedacht..
zaamheid. Hij was Apostel der befnVenis ; zie vs. 7-9.
Is het dan wel wonder, dat hij vergat te Antiochie te
zijn? De fnoodheden van vele Paufelijke monflers , door
vele Roomschgezinden erkend , en door eenigen als
duivelsch verfoeid , kunnen nooit anders dan als bewijzen worden aangevoerd tegen hunne onfeilbaarheid.
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Zwakheden waren het nooit. /Ian hunne yruchten
zult gzi ze kennen. Belial en Christus hebben met
elkandei geene gemeenfchap. Zulk eene bewijsvoering ,
doch met geene vergrooting van die tnisdaden , (zij zijn
groot genoeg , om de verontwaardiging gaande te hou.
den) is tegen die voorgewende onfeilbaarheid meer dan bewijs ad hominem. LUTHER 'S reis naar Rome getuige !
Wonden , omdat zij (nog eens fit venia verbo !) Milken ,
niet aan te roeren , bevordert geenszins genezing. Ook
Protestantfche leeken trekken van het ontdekken dier fnoodheden nut, zonder dat het gezag van den voortreffelijken PETRUS hierdoor in het minfte lijdt. — De Schrijver houde ons deze aanmerking ten goede ! Als hij op
dezelve nadenkt , zal hij van ons niet verfchillen.

De Hemel der Toekomst , of gefchiedkundige ontwikkeling der meeningen en leerflellingen van befchaafde en
onbefchaafde Volken nopens den flaat na dit leven.
Door C. W. FLUGGE. Te .dmflerdam,bzy W. Brave,
Jun. In gr. 8vo. 247 B!. f a - :

Die

lust heeft , velerlei meeningen van verfchillende
volken aangaande eenen toefland na dit leven te vernemen , kan in dit boek veel bijeenverzameld vinden. De
menigte der § § (75 in getal) is te groot , om de opfchriften mede te deelen. De Schrijver laat eerst eenige
algemeene aanmerkingen voorafgaan , die fchijnen aan te
duiden , dat hij de vroegfte bewoners der aarde als in
ruwen natuuritaat , den dieren bijkans gelijk , befchouwd
wil hebben ; een gevoelen , waarmede Rec. kwalijk zou
kunnen inftemmen. Het is niet zoo blijkbaar,, dat de
berigten nopens de Wilden van den nieuwften tzyd ons
leeren zouden , hoe de verftandelijke ontwikkeling der
eerfte menfchen eenen aanvang non. In § III zegt
F L it& GE - maar bewijst niet — hoe men het eerst op
de gedachte kwam , om iets verheveners in zich te voor-
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onderitellen. Het eel:fie denkbeeld van ziel en geest ontflond door— een' droom , volgens den Schrijver, bl. 7.
Hij (de mensch) had zijnen yriend door den dood vertoren : deszelfs ligchaam was flof en asfche geworden ,
en dus was deszelfs zigtbaar gedeelte geheel vernietigd.
En eveawel had hg hem in den droom gezien. Moest
dit hem nu niet op het vermoeden , op het duistere denkbeeld brengen , dat er zich aan of in den mensch iets bey ond , dat, na de vernietiging van het zigtbare gedeelte,
voortduurde en ook , zonder behulp van het ligchaam ,
hoewel het zelf insgelijks eene ligchamelijke gedaante bezat , beflaan en werkz,zam zip) kora ? — Docb
de lezer kan op zijne beurt vragen Waar is het bewifs
voor die fie/ling ? Geloof aan voortduring is behoefte
voor den mensch , zoodra hij over zichzelven en over
onderfcheidene verfchijnfelen des levens begint na to denken. Op bl. 42 that : Tusfchen de bewoners van het

Oosten en /Pesten heeft een bijzonder onderfcheid plaats.
De eerfie(n) widen meer de behoeften van het verfland
bevredigen , de laatflen fiechts hunne fantafie bezig houden , enz. Hier zal zeker eene druk- of fchrijffout ingellopen zijn, daar het orngekeerde waar is , en derhalve
de woorden eerflen en laatJlen verwisfeld moeten worden.
De Schrijver brengt vervolgens verfchillende tneeningen
aangaande den toeftand na dit leven onder zekere klasfen. De eerIle klasfe (§ XXII) behelst denkbeelden van

onbefchaafde volken nopens eene verblOplaats der zielen , Welke zich overeenkomflig met (fic ?) hunne
aardfche betrekkingen , en als eene voortzetting van
het tegenwoordige leven voorflellen. De tweede klasfe
(§ XXXIV) heeft tot opfchrift De zielsverhuizing
als een middel ter loutering en reiniging der zielen
befchouwd. Oorfprong en aanleiding van dit geloof. De
derde klasfe der denkbeelden (§ XL1V) : De hemel der
toekomst als loon der menfchelitke deugd , vooronderflelt eene beloonende en beflrafende Godheid. Hier wordt
het boek belangrijker ; maar als de Schrijver , bl. 126 ,
met eene magtfpreuk zegt : Doch nit Perzie werd het
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(denkbeeld eener beloonende en ftraffende Godheid) onder de Joden, Christenen en Muzelmannen verfpreid
en door deze opgelierd , zoo als bun oud geloof of hunne
nieuwe behoeften vorderden , zal wel niet ieder lezer het
met hem eens zijn. Hoe kon CHRISTUS leven en
onverderfel(jkheid aan het licht brengen, indien (bl. 136)
het Christendom de hoofdbegrippen ontving van de Joden , en het .foodfche yolk de zuivere leer der Perzianen
had aangenomen ? Hier zou men verwacht hebben ,
dat breedvoeriger van de voortreffelijkheid van het Evangelie , op dit punt vooral , gefproken moest worden;
doch de Heer F L fiGGE gaat terftond over tot eene
voorftelling van MOHAMMED 'S leer naar den Koran. Van bl. 138 tot 154 handelt hij over de meeningen der Muzelmannen , van daar tot bl. 176 over
de Joodfche verwachtingen , en laat dan 1Iechts ben §
(van bl. 1 r6 tot 18 z) volgen, die tot opfchrift heeft : J EZ US CHRIS TITS en zone eerfle belijders. Het moet
eenen ieder in het oog vallen , dat juist het belang.
rijkfte zoo kort en als ter loops wordt behandeld. Ook
is het al zeer onbeduidend , wat hier wordt gezegd van
de Christelijke leer aangaande des menfchen voortduring.
Te regt begint de Schrijver met deze aanmerking , dat
in de leer van jEZUS de mensch als Joel der fchepping
verfchijnt ; doch laat terflond daarop volgen : De zinne4A-historifehe voor/lelling der toekomst , zoo als zfy' in
het N. T. vervat is , verraadt (?) maar al to zeer
de bran, waaruit zit gevloeid is, en deze verloochent
zich zelfs. in de taal niet, waarin men dezelve voordroeg. — De nieuwe Christenen, zegt hij voorts , konden met hunnen vorigen naant niet aanflonds hun oud
geloof tevens afleggen en alzoo hunne grof zinnelijke
verwachtingen !opgeven. Zij wilden genieten, en voor
ontberen en Wen moesten, met
het min& , wat
genot beloond worden. jEZUS flelde de genoegens
van het Mestias-rijk in beelden voor , doch Wilde niet
letterlijk verflaan worden; zone tijdgenooten konden
dat verhevener begrip niet vat ten
alle pogingen , om
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aan hunne aardfche verwachtingen eene edeler rigting
te geven, zijn dus vergeefs geweest. PAULUS alleen
had dien verhevener zin begrepen , enz. Het zijn dus
beelden , waaronder de toekomst voorgefleld wordt; het
z!in mythologifthe fchilderingen, door zinnelijke menfchen uitgevonden en naar de behoeften van zinnelijke
menfchen berekend. Naar het oordeel van Rec. is de
redenering van FL ti G G E bier te oppervlakkig , en de
toon van fpreken geenszins naar eisch des onderwerps.
Dan volgen: Uitbreidingen en wijzigingen der Bijbelleer
in de eerfle eeuwen. Leer der Griekfche Kerk. Leer
der Lataynfche Kerk tot op het tijdperk der Scholasticken. Derzelver volledige voorflelling door de Scholas.
tieken. Kathollike Kerk. Protestanten. Nieuwe verr.#king van dit leerfluk. Dweepers , Fantastieken (Fanatieken ?) Theofofen en Chiliasten. Eerfle poging,
om den inhoud en vorm van dit leerfluk van elkander
te fcheiden. Gevolgen voor de voor gelling van hetzelve.
Nieuwere dweepers. De Filofofie van K A N T. De denkwifs onzer dagen. Hiermede is het niet gunftig getteld
volgens den Schrijver , die beweert , dat de tijdgeest ,
ook ten opzigte van de leer van den toekomenden flaat,
tot onverfchilligheid overhelt. Het volksgeloof heeft
echter , — het zijn de eigene woorden van FL ii G GE ,
bl. 228 , offchoon ook enkelen tilt het yolk maar al te
gaarne naar de apostelen des ongeloofc luisteren,naauwelOs eenige verandering kunnen ondergaan , vermits bun
(wier ?) geloof ter naauwernood een /leunfel heeft , aan
hetwelk het zich houden kan. De volgende § , Wenfchen
en verwachtingen ten opfchrift hebbende , begint in dezervoege : En waarlijk het Christelijke geloof aan eene
toekomst is voor eene veredeling vatbaar en behoeft dezelve, indien het weer , dan een mythologisch volksgeloof, den befchaafden mensch voldoen , indien het uitnoodigender en belangrijker , dan dat , voor hem VI;
zal. Hieraan wordt dan , volgens den Schrijver , reeds
met ijv e r en geluk gewerkt door onze protestantfche
theologen en volksleeraars. Zijn eigen gevoelen aan-
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gaande de toekomst fchijnt hij, bl. 232, aldus op te geven : Ben warm vereerder van CHRtsTu s' Godsdienst legt de bewustheid tot grondllag onzer zaligheld. Deze bewustheid moet yolflrekt levendig gehouden
worden. 117# moeten , verplaatst op eenen hoogeren
trap, het aandenken van ons lijden als den fpiegel van
ons tegenwoordig geluk , het aandenken onzer deugden
als de bron , waaruit wij het genot van rust als een
verdiend (?) loon fcheppen , en zelfs het aandenken
onzer zwakheden en dwalingen behouden , om met een'
vrol#ken grimlach op onze korte doodfche loopbaan te•
rug te kunnen zien. Zal clan de herinnering van verkeerdheden niet altijd lets onaangenaams zijn ? — Nog
volgen : Niets beteekenende en gedeeltelijk fchadelijke
uitwerkfels van het geloof aan eenen hemel der toekomst
bij de onderfcheidene volken in een zedelijk opzigt.
Noodzakelijkheid van eenen zedellyk-godsdienfligen grondflag en befchouwing. Waarom wil men het toekomend
/even niet zoo gerust afwachtetz , als eenen toekomenden dag
„De Hemel der Toekomst Een belangrijk onderwerp
inderdaad ! Wie toch wensch niet iets van den that na
dit Leven te weten ?" dus luidt de aanvang der korte
Voorrede van den Vertaler. Aan dien wensch zal echter
dit boek niet wel kunnen voldoen , daar de Schrijver
breedvoerig is in het vermelden der meeningen van feilbare menfchen , en zoo weinig zegt van de Christelijke
leer , naar den inhoud der Heilige Schrift. Hier en
daar wordt menige goede aanmerking gemaakt ; maar er
zijn ook gewaagde ftellingen , en de won is meermalen
beneden de waardigheid des onderwerps. — De Vertaler
vraagt verfchooning voor het gebrekkige van zijn werk.
Hier en daar fchijnt het die noodig te hebben , wat taal
en flip aangaat.
De teekenen des tijds , of de toekomst van het Rijk
onzes Heeren. Leerrede, uitgefproken den lo van
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Wijnmaand 183o. in 's Gravenhage, door J. H. 111 a RL E D 'AUBIGNA, Bedienaar des Goddelfiken Woords,
en Poorzitter biz het Confistorie der Waalfthe en
Hoogduitfche Hervormde Gemeente te Brusfel. Naar
het Fransch. In 's Gravenhage enz. bif de Gebr. van
Cleef. 1831. In gr. 8vo. VIII en 46 bl. f : - so.

Deze leerrede, die in de Franfche taal werd uitgefproken door den uit Brusfel gevlugten prediker , is in ons
tijdfchrift voor 1831. No. VIII. bl. 333. reeds aangekondigd. Wij verwijzen dus tot het alc;aar gezegde,
en maken van deze gelegenheid alleen gebruik, om eene
in die aankondiging ingellopene misitelling te verhelpen.
De tekst , namelijk , is niet Matth. XXIV : 25-36,
maar Luk. XXI: a5-28 ; zoodat men daar moet lezen:
De drie vragen, Matth. XXIV : 3 voorkomende .....
de eerfte , Luk. XXI: 8-24 beantwoord ..... de derde , Matth. XXIV : 36 enz. De vertaling is zeer goed.
Moge de leerrede nu in uitgebreideren kring eenig nut
ftichten !
Natuurkundige Verhandelingen van de Hollandfehe Maatfehapp
der Wetenfchappen te Haarlem. Xlilide en XF1Hde Deel.
(Vervolg en Plot van bl. 677.)

H

et XVIIden Deels 2de Stuk behelst eene Verhandeling
over het nut der Zeebaden in de genezing van fommige ziekten , door den Deer F. D'A uM E R I E Geneesbeer van de
Zeebadinrigting te Scheveningen. De behandeling van dit
onderwerp volgt zeer geleidelijk in vier Hoofdflukken. In
het eerfle wordt onderzocht , welke de zinnelijke werkingen
zijn , die men van het enkele zeebad en van eene voortgezette zeebadkuur op het gezonde en op het zieke menfchelijk
ligchaam waarneemt. Iles tweede behandelt de vraag, hoe
wij, volgens onze natuur_ en geneeskundige kennis , deze
werking kunnen verklaren, en welken algemeenen invloed op
het menfchelijk ligchaam men aan het zeebad moet toefchrijyen. Hierbij moet men op de natuur. en fcheikundige eigen-
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fchappen van het zeebad, en op de betrekking van hetzelve
tot het menfchelijk ligchaam , acht geven. Vooreerst komt
hier dus de temperatuur in aanmerking. Het zeebad werkt
als een koud bad , hetwelk , wanneer het niet Lang aangewend words, prikkelt en de levenswerkzaamheid opwekt.
Ten tweede komt hier de vermeerderde drukking, die door
het water in het aigemeen en het zeewater in het bijzonder
veroorzaakt worth, in aanmerking ; welke drukking nog vergroot wordt door de boding der golven tegen het ligchaam ,
en met de werking der druipbaden of douches kan vergeleken
worden. (Hetgeen men bier leest f bl. 18. reg. 6 v. o., welke
kracht de douche bezit ..... tot bewerking der te hoog gerezene gevoeligheid van enkele zenuwtakken , is eene zinflorende drukfout voor , tot beperking enz,) Vooral ook moet
men bier letten op de chemifche zamenftelling des zeewaters.
De Schrijver geeft hier, behalve eene anatyfe van het water der Noordzee door BIs SCHOF, ook de refultaten op
van de onderzoekingen van onze landgenooten VAN m EE ItT E N en G. j. m U r. D E R. De zouten , in bet zeewater vervat , maken bet bijzonder gefchikt, om op het ftelfel der
watervaten en klieren een' weldadigen invloed nit te oefenen. Hetgeen de Schrijver bl. 23 van de vermeerdering der
galvanifche fpanning tusfchen fpieren en zenuwen zegt , die
misfchien een gevolg is van de oplosfing van zouten , welke
in de kolom van v o LTA zoo werkzaam zijn , komt ons voor
eene oppervlakkige hypothefe te wezen , die -op geene ware
vergelijking berust; tnaar wanneer hij daar bijvoegt : „ Zoude
bet ook slier daardoor re verklaren zijn , waarom eenige bewoners der zee , en alleen deze , met zulk eene overmaat van galvanifche kracht voorzien zijn , dat zij, door dezelve op andere
fchepfelen te ontladen , deze bed welmen , ja zelfs dooden
kunnen ?" dan is zijne redenering van alien grond ontbloot ,
en behelst daarenboven eene flellige onwaarheid , dewij1 de
Gymnotus electricus , bij welken visch de galvanifche ver..
fchijnfels het flerkfle -fchijnen te zijn , in zoet water leeft.
De flotfom van dit Hoofdfluk is , dat het zeebad prikkelende
opwekkende , tonifche, de te groote gevoeligheid der zenuwen bedarende , en de organifche menging verbeterende
krachten heeft. — Het derde Hoofdank is toegewijd aan een
onderzoek der ziekelijke toeitanden , in welke nut van het zeebad te verwachten is, en of deze verwachting door de on.
dervinding vervuld wordt. De Schrijver vestigt hier eerst onze
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aandacht op de opwekkende werking, aan het zeebad toegekend , en overweegt de ongefleldheden, waarin van deze
werking nuttig gevolg kan gewacht worden. Hiertoe behooren verlammingen, Het zeebad bezit eene tonifche werking.
Deszelfs gebruik is dus aangewezen in algemeene verzwalckingen, na verfchillende voorafgaande ongefleldheden; ook in
bijzondere of plaatfelijke zwakheid ; ook in aangeborene of
aange6rfde zwakheid, vooral die gepaard gaat met klierachtige kwaadfappigheid of daarin gegrond is (dit had, dunkt
ons , gevoegelijker en a potiori van de oplosfende, chemifche
werking van het zeebad moeten worden afgeleid, en dus elders behandeld kunnen worden); in rachitis ; in uit zwakheid
onderdrukte of al te fterke maandflonden ; in fcorbutifche
kwaadfappigheid ; in verfchillende ziekelijke aandoeningen
van het zenuwftelfel ; in verfchillende ziekten der huid ; in
ziekelijke aandoeningen der flijmvliezen , en in verfchillende
gevallen van rheumatismus. Het zeebad heeft eene bedarende en krampftillende kracht; doch de gevallen, waarin
het om deze werking is aangewezen , zijn door den Schrijver
reeds nit een ander oogpunt behandeld; het bezit, eindelijk,
eene opiosfende, de organifche menging verbeterende kracht;
ook hiervan blijft den Schrijver, na het aangevoerde , weinig
te zeggen overig: beengezwellen , beenvreter en witte zwel,
ling der geledingen worden echter,, benevens eenige andere
ziekelijke aandoeningen, kortelijk vermeld. Het komt ons
voor , dat eene juiste orde in dit Hoofdfluk moeijelijk was ,
en dat het den Schrijver ook niet geheel gelukt is, de zwarigheden, die in het onderwerp lagen , te vermijden. Ondertusfchen zijn meest alle gevallen , waarin het zeebad wordt
aangeprezen , door waarnemingen of getuigenisfen van ervarene Schrijvers geflaafd; en dit gedeelte der Verhandeling
leert ons den Auteur kennen, als bijzonder te huis in zijn
onderwerp, hetgeen ook een onmisbaar vereischte is, om
over eene vraag eene goede, wij willen niet zeggen eene
bekroonde , Verhandeling te fchrijven. — Het vierde Hoofdftuk, eindelijk, beantwoordt de vraag, in welke ziekelijke
toellanden het zeebad eenen voorrang heeft boven andere
geneeswijzen , die mede met vrucht tegen dezelve zouden
kunnen gebezigd worden. Als zoodanige ongefleldheden
befchouwt de Schrijver de algemeene zwakte, of ook wel
plaatfelijke verlammingen, die na langdurige koortsachtige
ziekten overblijven; de verzwakking , na een langdurig ge-
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bruik van kwikmiddelen ; de klierziekte; de rachitis; de zenuwachtige toevallen , die bij de ontwikkeling der puberteit
worden waargenomen ; de hypochondrie ; verlammingen, die
uit aandoeningen van het ruggemerg ontftaan ; ook zoodanige
in enkele leden, welke het gevolg van zware kwetfingen of
andere beleedigingen zijn; benevens rheumatifche of arthricliche verlammingen, zenuwpijnen (neuralgiae) en underfcheidene huidziekten, vooral zoodanige, die het gevolg zijn
van dergelijke inwendige of algemeene ongefteidheden, tegen
welke het zeebad van nuttige aans,vending is.
Achter deze Verhandeling volgt eene tweede, uit het
Fransch vertaalde, over hetzelfde onderwerp, aan wiens ongenoemden Schrijver de zilveren Eereprijs is toegewezen. — Her
eerfte Hoofdftuk dezer Verhandeling behandelt nagehoeg de.
zelfde onderwerpen, welke door den Schrijver der eerfte in
zijne twee eerfte Hoofdflukken behandeld zijn, namelijk de
wijze van werken der zeebaden en hunne naaste gevolgen
op de dierlijke huishonding. Men vindt hier echter niets
van de fcheikundige zamenftelling van het zeewater, evenmin
als van vele andere punten , die door den Schrijver der eerfte
Verhandeling in zijn tweede Hoofdituk uitvoerig zijn uiteengezet. Het tweede Hoofdfluk geeft de ziekten op , in welke
men de zeebaden met vrucht kan aanwenden , en de gevallen , in welke de ondervinding den Schrijver geleerd heeft, dat
di t middel de voorkeur verdiende boven andere geneesmiddelen. Dit Hoofdftuk (de kern der geheele vraag) wordt bier,
met bijkans ongeloofelijke oppervlakkigheid, in twee blad4a'en
afgedaan. De Schrijver fpreekt bier , en wie herkent daaraan
niet den Franfchen Geneesheef ? hoofdzakelijk van chronifche
maag- en darmontftekingen. Het derde Iloofdfluk , het grootfte gedeelte der Verhandeling uitmakende, bevat eene reeks
van waarnemingen , in welke zeebaden genezing of beterfchap
aanbragten. Het vierde Hoofdfluk behelst aanmerkingen over
de wijze, waarop men deze baden gebruiken moet. Achteraan volgt nog iets over het gebruik van laauw of warm zeewater in badkuipen en van douches van zeewater.
Eene Lijst van Nederlandfche Infekten ter aanvulfing van
de Fauna , door de Maatfchappij uitgegeven , nit de orden
der fchild- en vliesvleugeligen , even als een nieuwe lap op
een oud kleed, hetwelk al vele dergelijke inzetfels heeft
bekomen, maakt het befluit van het XVIIde Deel.
Het XVIIIde begint met een vervolg van het historisch
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berigt der Maatfchappij (de programme's van de jaren
1828-183o) , en behelst overigens drie geneeskundige Prijsverhandelingen, wier onderwerpen alle in betrekking ftaan
tot de ziekte, die in 1826 in de provincien Groningen,
Friesland en andere ftreken van ons vaderland geheerscht
heeft. De eerfte Verhandeling heeft tot Schrijver den Heer
s. J. GALA mA, Doctor in de Genees- en Verloskunde (des_
tijds) aan den Burg op Texel. Haar onderwerp is eene ver.
gelijking der voormelde ziekte met vroegere in ons vaderland
geheerscht hebbende koortsziekten. In bet eerfte Hoofddeel
worden de verfchijnfelen, eomplicatien en gevolgen der ziekte
van 1826, vooral volgens eigene ervaring , opgegeven (de
Sehrijver getuigt, in de omftreken van Dockum, gedurende
deze epidemie, meer dan zestienhonderd verfchillende zieken
onder zijne behandeling te hebben gehad). Het refulcaat
dier uitvoerige befchrijving is, dat de heerfchende ziekte
eene onregelmatige, kwaadaardige , tusfchenpoozende koorts
was , volgens bet verfchil van het weder , de individudle
gefteldheid der lijders en andere omftandigheden verfchillend
gecompliceerd , welke ligtelijk terugkeerde , en veelal in langdurige naziekten eindigde. De lijkopeningen toonden, in verband met de waargenomene verfchijnfels , dat de epidemifche
ziekte oorfpronkelijk gastrisch was. In het tweede Hoofddeel
vergelijkt de Schrijver de ziekte van 1826 met te voren in
ons land geheerscht hebbende epidemien. Hij bepaalc zich
bij die , welke in 1667 en in later tijd hebben gewoed , en
gaat de vroegere, over welker aard het foms moeijelijk is
lets te beflisfen , ftilzwijgend voorbij. Onder de bijgebragte
moeras- of najaarskoortfen fchijnt , volgens zijn oordeel
vooral de epidemie van 1742-1748 , door PRINGLE,
GRAINGER en Home befchreven , met de ziekte van 1826
overeen te komen. Het zenuwachtige, dat na PRINGLE'S
tijd zoo zeer de overhand bij de herfstziekten gekregen
heeft, en zich door flaapzucht , hik enz. kenteekende , begon zich nu reeds meer duidelijk te vertoonen. Het derde
Hoofddeel handelt over de oorzaken , waaraan de , met de
epidemie van 1826 overeenkomftige , ziekten algemeen werden toegefchreven. Hieruit volgt , dat zij voornamelijk zijn
voortgebragt door buitengewone zomerhitte, die op natte
winters , op voorafgegane overftroomingen of ondernomene
droogmakerijen volgde. Het vierde Hoofddeel, eindelijk,
ontvouwt ons de geneeskundige behandeling, waarmede men
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in de , met de epidemic van 1826 overeenftemmende , ziekte
in het algemeen het best geflaagd is. Dit words vergeleken
met de geneeswijze, die in de epidemie van 1826 met de
rneeste vrucht is aangewend. Hier vindt men eene niet kleine lijst van geneesmiddelen , en de geheele materies medica
is bijkans op fchatting gefteld , waarbij men echter, om bilfijk te zijn , niet nit het oog moet verliezen, dat de Schrijver niet flechts zone eigene geneeswijs , maar ook die van
anderen heeft geraadpleegd , en nit al hetgeen door verfchillende Geneesheeren met vrucht fchijnt te zijn gebezigd zijne
breede lust heeft opgemaakt. — Over het geheel zal , zoo
wij vertrouwen , elk Geneeskundige deze echt praktifche Verhandeling met genoegen en nut nalezen.
De tweede Prijsverhandeliug handelt over de oorzaken,
aan welke het ontftaan der voormelde ziekte is toe te fchrijy en, en bepaaldelijk over de vraag, wat men hieromtrent
aan de voorafgegane overftroomingen van 1825 hebbe toe te
fchrijven. Dezelve heeft Cot Schrijver den Heer j. j. PEN.
NINK , Doctor in de Genees- , Heel- en Verloskunde te
Twello bij Deventer. De Schrijver wont voldoende aan, ook
nit vergelijking met waargenomene epidemien, die op overStroomingen gevolgd zijn , in de 16de , 17de en 18de eeuw,
dat, de watervloeden , vooral daar zij door den warmen zomer van 1826 gevolgd werclen , op het ontftaan dezer ziekteu
een' gewigtigen invloed hebben gehad ; doch de moeraslucht
kan zich , ook zonder overftroomingen, na langdurige hitte ,
vooral op kleigronden, ontwikkelen ; en hieruit is het dan
te verklaren, dat dergelijke ziekte in 1826 ook op vele kleilanden geheerscht heeft, waar geene overftrooming heeft
pjaa ts gehad, hetgeen met de vorige (telling niet ftrijdig kart
geacht worden. De Schrijver dezer met vlijt gecompileerde
Verhandeling heefr hier en daar blijken gegeven van in phyfiologie zeer krasfe begrippen te koesteren, en een fterk
voorflander re zijn van de humoraal-pathologie van vroegere
tijden. Men leze flechts , bl. 1/1 , 189 , de redenering over
de verflapping der vaten , die bij eenen met dampen bezwangerden en verwarmden dampkring hunnen uitwendigen
fteun misfen; de verklaring van de opzetting der milt, meer
dan bij de lever her geval is , „ omdat het miltbloed, dat
, door ruime flagaders uit de coeliaca driftig, vooral bij felle
„ aanvallen van intermitterende koortfen , Haar dezelve ge„ voerd word y , zich door zijne aders met fpoedig genoeg ontCcc
BOEKDESCH. 1831. NO. 16.
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fasten kan ;" bl. 200; hetgeen over de terugdrijving der
verdikte of fcherpgemaakte uitwafeming (materies perfpirabilis) op bl. 2 2 en elders vermeld wordt ; en lette eindelijk op het iners gluten, eene geliefkoosde uitdrukking van den
Schrijver, op bl. 264 en elders. — Wij zouden wel vragen ,
wat werktuigelijke ftoffen" zijn (bl. 171), doch vermoeden
eene drukfout. Reeds meermalen hebben wij gezegd , dat
de Verhandelingen der Haarlemfche Maatfchappij onachtzaam
gedrukt waren. Deze Verhandeling levert, onder vele fouten
van interpunctuatie , ook zinftorende drukfouten op, zoo als,
in de inhoudsopgave van het Vde Hoofclftuk, grasfoorten
voor gazfoorten.
De derde Verhandeling is van denzelfden Schrijver als de
eerfte, namelijk den Beer G A 1, Am A, en handelt over het
regt gebruik van het quinine-zout in de meergemelde beerfchende ziekce van 1826. De Schrijver merkt zeer juist op,
dat het karakter der epidemie in intermitterende koortfen
beftond, en dat nit dien hoofde ook in aanhoudende of remitterende koortfen de fulf. chinine hoogst nuttig was, waarnit men echter, buiten dergelijke epidemien, geen algemeen
gevolg kan afleiden. Dat het gebruik van fulf. chinine op
zichzelve tot recidiven aanleiding zou geven, wordt door
den Schrijver op goede gronden tegengefproken; terwiji deze
recidiven reeds bij vroegere , dergelijke epidemien een gewoon verfchijnfel waren, van hetwelk in de voortdurende
werking der ziektelliorzaak , die de herftelden niet meer fpaart
dan de gezuden , in Bemis aan behoorlijke behoedzaamheid
en vele andere omftandigheden , de oorzaak ligtelijk to yinden is.
„

Levensgefchiedenis van Z. GEORGE IV , Koning van
Grootbrittanje , enz. Met een Overzigt van zijne Regering
en van de handelingen zijner voornaamfle Ministers. Uit de
beste en nietiufle Engelfche Gefchriften zamenge field en
nzet Aanteekeningen en Anecdotes opgehelderd. Naar het
Engelsch vrij gevolgd. Met Portret. Te Amfierdam , by
Gebr. Diederiebs. 1830. In gr. 8vo. 28o Bi. f 2 -40,
Die fpoedig geeft, geeft dubbel. Dit fpreekwoord kan in
zeker opzigt op het aangekondigde werk worden toegepast.
GEORGE DE IV overleed op den 26ften Junij 183o, en
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reeds in September was dit werk in het Engelsch opgefteld,
gedrukt , uitgegeven , in het Nederlandsch vertaald , in
't Licht verfchenen , en atom verzonden I Dat de Schrijver en
Vertaler, de Drukker, Corrector en Uitgevers den meest
mogelijken fpoed gebrnikt hebben, is hiermede bewezen ; dat zij
daardoor in zeker opzigt dubbe I gegeven hebben, zal niemand
ontkennen , die het rnerite de f tLpropos te waarderen weet.
Maar, gelijk de deugden en ondeugden nageburen zijn,
zoo zoude men bier lainnen vragen , of nog niet een ander
fpreekwoord, te weten fat cito fi fat bene (fpoedig genoeg,
zoo maar goed genoeg) bier mede van toepasfing zoude zijn,
en of niet, even als al wat te ver gedreven worth- ophoudt
goed te zijn , de fpoed hier tot overhaasting was overge.
flagen.
Zoo deze vraag door eene letterkundige Jury moest beflist
warden, gelooven wij , dat noch Schrijver,, noch Vertaler,
noch Drukker zich met eene geheele vrijfpraak zouden mo.
gen vleijen ; fchoon wij ons sevens overtuigd houden , dat
de Jury , de mitigerende omflandigheden in het oog houdende zich zoo zacht zoude uitdrukken als flechts mo.
gelijk was.
Ben kort veiling van het werk en eenige aanmerkingen
over hetzelve zullen , zoo wij hopen , onze oordeelvelHng wettigen.
Volgens den titel is hetzelve nit de beste en nieutufte En.
gelfche gefchriften zamengefteld. Men mag het dus houden
voor eene couipilatie nit reeds bij het lever; des Konings be.
kende of bijna onmiddellijk na zijnen dood uitgegevene brochures. De verbazende fpoed, waarmede de zamenflelling
gefchied is , verbiedt ons bijna, om hier eene naauwgezette
oordeelkundige waardering van alle opgaven te verwachten ;
terwijI er ook, bij de onbekendheid van des Schrijvers ?loam ,
geene uitwendige waarborgen aanwezig zijn voor de waarheid
en juistheid dezer opgaven.
De volgende onderwerpen warden in korte Hoofdflukken
behandeld r. Geboorte en vroegfte kindschheid van GE ORO E IV. 1762-177o. a. Opvoeding van den jongen Prins.
1771-1779. 3 . De eerfle liefdeviam van den Prins. 178o
—1782. 4. Meerderjariabeid van den Prins, 1783. 5. Heiinelijke Huwelijksverbindtenis van den- Prins. 1786-1787.
6. De Vrienden van den Prins. 1788-1789. 7. Voordragt
tot een Regentfchap. 1789-179o. 8. Huwelijk van den
Ccca
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Prins. 1793- 1795. 9. 's Prin fen E tfcheiding. 797-1809.
Het Regentfchap. 1810-1812. 11. Overzigt van het vooriedene. 12. Onbeperkt Regentfchap. 1812-1820. 13. De
honderd dagen. 14. De algemeene Vrede. 1815. 15. Bombardement van Algiers. 1816. 16. Poging tot vermoording
van den Prins Regent. 17. Familieveranderingen. t8. Binnenlandsch Staatsbeleid. 19. Komst op den Troon van
GEORGE IV. 1820. 20. De Koningin. 21. Dood der Koningin. 182x. 22. Dood van NAPOLEON BUONAPAR.
T R. 1821. 23. Krooning van GEORGE IV. 1821. 24.. ' S Konings Reis naar Ierland. 25. Reis naar Hanover. 26. Het
jaar 1822. 27. Reite naar Schotland. 1822. 28. De jaren
823 en 1824. 29. Het jaar 1825. Verwarring in den Handel. 30. Het jaar 1826. Handelscrifis. 31. Dood van den
Hertog VAN YORK. 1827. 32. Lord LIVERPOOL en de
Heer CANNING. 1827. 33. De jaren 1828 en 1829. 34. Het
jaar 1830. Overzigt van des Konings laatlte levensjaren.
35. Karakter van G EOR GE IV. - Aanteekeningen , Ophel.
deringen en Anecdotes. Bijzonderheden betreffende den
Hertog VAN CLARENCE. Bijzonderheden betreffende Lord
WELLINGTON.
Uit deze inhoudsopgave ontwaart men , zonder twijfel ,
de groote belangrijkheid der alhier verhandelde zaken. De
levensloop van eenen Monarch, van eenen Koning van Engeland, die althans federt den jare 18 to zulk een gewigrig
aandeel had aan de ftaatsgebeurtenisfen in Europa, en zulk
eeu' betlisfenden invloed gehad heeft op den val van NAP oLE o N, kan niet andel s dan hoogst belangrijk zijn. Maar
vooral is hij dit in onze dagen. GE OR GE DE IV overleed
flechts ddne maand \TO& de jongile Franfche Otnwenteling ,
en dus twee maanden vddr het verraderlijk Belgisch oproer ;
zoodat men zich in het laatfte gedeelte van dit bock geplaatst
ziet op het veld der tegenwoordige Gefchiedenis , en wel op
het punt, onmiddellijk voorafgaande de noodlottige gebeurtenisfen , die thans alle braven met verontwaardiging vervullen , maar tevens elks belangftelling, boven andere, boeijen.
Dit boek !evert dus ontegenzeggelijk eene voor onze dagen belangrijke en onderhoudende lectuur op. De fchrijfwijze is behagelijk , en het biographifche gedeelte worth
telkens afgewisfeld door min bekende Anecdotes , karakterfehetfen van beroemde Staatsmannen en andere nuttige nitweidingen , weike echter kunstmatig met het hoofdonderwerp
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verbonden zijn. Met dat al fchijnt het ons toe, dat het
werk met te groote overhaasting uit twee of meer brochures
is bijeengebragt , hetgeen ten gevolge gehad heeft, dat fommige bladzijden van dit gefchrift inderdaad moeijelijk met
elkander overeen te brengen zijn. Dit is bepaaldelijk bet
geval met de karakterfchets van GEORGE DEN IV zelven ,
bl. 230 en volgg. Wanneer flechts de heeft waar is van
al het ougunftige, hetgeen de Schrijver op bi..233 en 234
omtrent bet karakter van dezen Monarch mededeelt, hoe
kon dan dezelfde Schrijver aan het clot van bl. 234 zeggen :
„ Dit waren de gebreken van zijn karakter, welligt zoo
weinig in getal , als gewoonlijk aan eenig flerveling ten deel
vallen I Als Koning zal zijn naam in de Gefchiedenis leven,
onder dc weinigen, die de gebeden en zegeningen des yolks
verdiend en met vaderlijke weiwillendheid geregeerd hebben."?
Wij willen eens niet tegenfpreken, dat GEORGE DE IVdeze
loffpraak verdient ; maar dan mogen wij ook aan al het
hem aangetijgde op de aangehaalde bladzijden geen geloof
flaan. Her eene vernietigt het andere; en hij, die na de
befchuldiging nog met de loffpraak infletnt , wont even
flechte denkbeelden te hebben van ware Vorflengrootheid
als van gewone menfchendeugd.
Ook den Vertaler moeten wij voor het vervolg toeroepen:
Haast u langzaam t Wij willen hier niet vitten op uitheemfche woorden , als t ongemeen kritiek , Epoque , Religie, Continent van Europa, Lille; fchoon wij inderdaad niet weten,
waarom zeer moeijelijk, telpelk , godsdienst , vasteland en
Rijsfel hier minder verflaanbaar zouden geweest zijn. Maar wij
ontmoeten (fol. ioo) gedridde troepen van vrouwen , (bl. rot)
jongelingen met hunne maagdelyke zwaarden , (bl. 118)
eenen fchepterloozen Monarch met eene ontflekingaardige
ziekte (hoe Icon GEORGE DE IV in 1820 bij zijne troons.
beklimming een fchepterlooze Monarch genoemd worden ?) en
meer dergelijke , deels onverftaanbare , deels harde en onna•
tuurlijke uitdrukkingen. Dit is te meer jammer , wiji anders
de taal vrij goed en de flip in 't algemeen aangenaam en
vloeijend is.
Hetgeen op hi. 116 voorkomt, weten wij niet, of ten
laste van den Schrijver, dan wel van den Corrector komen
moet. Dat Engelands legermagt in Indio ongeveer tweedui.
zend man zoude bedragen; dat de Marine nit 420 fchepen
en 3849 zeelieden zoude beflaan, zijn waarfchijnlijk drukfei-
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len , even als de opgave der gewone en buitengewone inkotnften en uitgaven , op bl. 115.
Tot eene proeve van des Schrijvers ftijI , deelen wij bier
het clot mede van de befchrijving der krooningsplegtig.
Onder het plegtig koorgezang van toepasheid
160:
„ felijke Hymnen , door het treffendst muzijk geaccompag.
„ neerd , volgde op dit gedeelte der ceremonies, tot een
wijs van godsdienflige dankbaatheid , de Heilige Commu.
• nie , waarmede de plegtigheden befloten werden. Nu brag„ ten eenige daartoe bettoemde Heeren van 's Konings Paleis
, de gouden fchotels naar de banquet-tafel. De Heraut
„ kondigde tot dtiemaal 's Konings regten af, en drank in
„ (ult) een' zilveren beker op zijne gezondheid , waarna hij
„ met zijne beide handfchoenen terugkeerde (want de ge„ bruikelijke uitdaging was niet aangenomen geworden.) De
• overige ceremonial waren van eenen anderen aard. Er
„ werd namelijk lustig gegeten en gedronken ; en om van de..
• zen feestmaaltijd een behoorlijk denkbeeld te geven, zal
niets gefchikter zijn, dan eene korte opgave van hetgeen
, door de aanzienlijke •gasten georberd werd. De hoofdbe» ftanddeelen van dit verfnaperingje waren 7,442 pond os• envleesch,
7,033 pond kalfsvleesch , 20,470 pond fchaf
,, peuvleesch , 20 ribbenflukken , 2 0 batmen , 5 lamsruggen
55 vierdedeelen van fchapen , 16o latnszwezerikken , 389
• osfenhieltjes , 400 kalfspooten , 250 pond reuzel , 18o fluks
to hoenders ,
• ganzen , 72o kuikens en kapoenen,
• 520 eenden , 1,730 pond fpek, 55o pond lamsvleesch ,
• 912 pond boter , 8,400 eijeren , enz. Onder het peuzelen
• gebruikten de gasten nog 100 dozijn flesfchen champagne ,
200 dozijn rooden wijs, 5o dozijn rijnwijn, 350 dozijn
59
• portwijn , 5o dozijn moezelwijn , 5o dozijn madera , benevens een wisjewasje van boo gallons punch. De gasten
waren 320 in getal geweest. Men mogt bier gerust zeg, gen : Chactua mangeait comme quatre. Al de toasts op
te geven Welke bij dit feestmaal gedronken werden ,
zoude een gansch boekdeel vereifcb en. Met het einde van
den maaltijd zong het koor van de Westminfler- abdij: Non
voor» nobis Domine I en de Koning verliet de zaal.” — In
onderftelling nu , dat in deze opgave geene drukfeilen zijn
ingeflopen , en dat alle de hooge en lagere bedienden op dit
feest bij uitftek kiefche, matige en brand-eerlijke lieden ge.
weest zijn , heeft ieder der 320 gasten, Zijne Majesteit daar
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onder begrepen, negenentwintig fleschjes moeten ledigen,
benevens nog ongeveer twee galiontjes punch!! — Nu het
boek dan Loch in de wereld gegoomd is , mogen Schrijver,
Vertaler en Corrector dit laatfle punt Bens op hun gemak onder elkander uitmaken. De flotfom van onze oordeelvelling
blijft: het is een onderhoudend boek , dat met een weinig
minder overhaasting veel in waarde zoude hebben gewonnen.

Meditations politiques , par J. A. B A IC K E R. Rotterdam ,
chez L. Vermeer. 1831. 8vo. 59 pag. f 80.

Jammer is bet, dat de correctie van dit werkje zoo flordig is; want het krielt van fpel- en taalfouten , waaronder
blijkbaar flechts weinige fchrijffouten zijn. Ook is ons de
ftijl niet overal echt Fransch voorgekomen. Doch het is van
een' Hollander ook niet te vergen , het Fransch als een Parii.
zenaar te fchrijven; terwiji het echter , in de cegenwoordige
omflandigheden, niet te laken is, dat een Hollander zijne
gedachcen over de flaatkunde en den gang der zaken in Europa in de algemeen gelezen wordende Franfche taal mede.
deelt. Dit doer dan ook de Heer B A K K E R verflaanbaar en
krachtig. Eersc handelt hij over den plaatsgrijpenden worftelftrijd der ftaackundige beginfelen in Europa , bl. 1 tot
tot 24; vervolgens deelt hij eenige aanmerkingen mede op
de drie brieven aan een' Noordfchen fleerichr, achtervolgens
geplaatst geweest in het Journal de la Haye, bl. 25 tot 43+
eindelijk ontwikkelt hij zijne denkheelden over de betrekking tusfchen de zedelijke en flaatkundige beichaving , bl. 44
tot 59. Overal kenmerkt hij zich als een echt Liberaal ,
vijand van willekeurig gezag en regeringloosheid vr'end
van Vaderland en OR ANJ E. WIC!' het overgroot getal
flaatkundige fchriften van den dag ons niet noodzaakte kort
te zijn, of ook indien de Schrijver beginfelen ontwikkeld
had , tegen welker verbreiding wij ons verpligt zouden rekenen op te komen , zoo zouden wij !anger bij dit werkje
Nihau. Thans zal het genoeg zijn te zeggen dat wij dit
vlugfchrift met genoegen en bijval hebben gelezen.
en i D A, of de kevrijding van Friesland. Treurfoel.
Door Mr. A. VA N HALMAEL, J R. Te Leeuwarden bij
f a - 75.
G. T. N, Suringar. 1831. In kl. 8vo, IV en 79
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N og belangrijker van onderwerp en inhoud , dan de

AT s
B °DINING A, is hec voortreffelijk Nacionaal Treurfpel ADEL
en IDA, waarmede de Heer VAN HAEMAEL zijne landgenooten thans weder verrast. De ATS BONNINGA was alleen
in zdd ver nationaal, als er eene gebeurtenis in Friesland ,
en dus in hec vaderland voorgevallen, door vereeuwigd werd;
maar hier words ons een belangrijker tafereel geleverd: Friesland, zich verlosfende van het juk der Romeinen ; alles met
zinfpeling op de Vereenigde Nederlanden , gelijk ze zich
vrijmaakten van de overheerfching der Franfchen in 1813.
De voorgeftelde gefchiedenis gelijk ze door den Dichter
gewijzigd werd, is deze :
Ten gevolge van bargertwisten had DI ()ICARUS, Koning
van Friesland, zijn vaderland moeten verlaten, was fcheep
gegaan , en had de wijk naar het eiland Helgoland genomen,
met welks Vorflen zijn ilanthuis bevriend was. De Romeinen
waren dan ook meesters van Friesland geworden, en char
gebood nu OLENNIUS als Landvoogd van wege Keizer
TIBER ru s. Het gevoel der onderdrukking, nog minder door
fchuld van This ERzus, dan wel van den Landvoogd en deszelfs afhangelingen , had de Friezen weder verbroederd , en
hen , met vergeting hunner vorige verfchillen , naar den verjaagden Vorst weder leeren uitzien. De herfielling der Frie.
fche vrijheid onder aanvoering van DI o KAR u s was zoo
wel de wensch dergenen, die nit pligtbefef, al ware het dan
een dwaalbegrip, het vorflelijk ftamhuis hadden helpen verdrijven , als van hen, die de partij des Konings gekozen
hadden en hem getrouw waren gebleven. Met voorkennis
van TABI3 o, een Fries, die in Ichijn de Romeinen aanhing, en van hunnentwege opperhoofd in de landflreek Flevo
was, waren eenige Edelen in ftilte naar Helgoland gezonden,
ten elude nioRAR u s van den (hat der zaken re onderrigten , hem het oppergezag aan to bieden , en hem tot eene
fpoedige overkomst re bewegen. DIOKARUS is bij het ontvangen dezer Eijding innerlijk ontroerd , en neemt het voorfief aan , onder deze twee voorwaarden , dat zijn gezag niet
onbeperkt zou wezen , en alle vorige hasten vocr altijd zouden vergeten blijven, zonder dat iemand , wegens zijn vroegei
gedrag, zou worden gemoeid; en zOO zou DIOKARUS, na
achttien jaren ballingfchap , met een vaartuig uit Helgoland ,
to zelfder plaatle seder aanlanclen , van waar hij weleer
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vertrokken was. — Wij behoeven hier immers de toepasiing niet
te maker; ? De Dichter laat dat aan zijne lezers over, en
Recenfent meent dit voorbeeld te kunnen volgen.
OLENNIUS was, met eene Romeinfche bezetting, op het
kasteel Flevo gelegerd. Nu hadden de landzaten alreeds eenen
opftand gewaagd en het kasteel aangevallen ; doch op den
raad en door de bemiddeling van TABBO, die altijd in fchijn
de vriend der Romeinen , was , maar inderdaad alleen een'
ontijdigen opftand wilde voorkomen, waren de opftandelingen weder afgetrokken. Thans echter openden zich nieuwe
uitzigten voor de Friefche vrijheid. TABuo verloofde zijnen zoon ADEL aan zijne nicht I D A , ten einde alleenlijk
met de feestvreugde bezig te fchijnen. Dit voornemen meldt
hij aan IDA, in afwezen van ADEL. Doch wat gebeurt
er ? De Landvoogd vordert de bloem der Friefche jongelin.
gen , waaronder ook AD EL, tot eene eerewacht voor TIB
RIUS. Hierin kon onmogelijk worden bewilligd ; maar ADEL
was op het kasteel Flevo in des Landvoogds magt. Vergeefs
zoekt TABBO den Landvoogd te vermurwen ; vergeefs be.
proeft IDA in flute hetzelfde , zijnde de laatile tot dien onvoorzigtigen flap door den Romeinfchen onderbevelhebber
FABIUS overgehaald , die haar als minnares aan or.zNNIu s,
op diens verzoek , in handen wilde fpelen. De Landvoogd,
nu ook meester van IDA, zoekt vruchteloos hare trouw te
doen wankelen. Ook ADEL blijft ftandvastig weigeren als
lid der wacht van T i B ER I u s weg te trekken , en moedigt
de weer bijeengetrokkene Friezen , van den muur,, tot den
aanval aan , in plaats van hun , volgens den wensch van
OLENNIUS, den aftogt aan te raden. Middelerwijl ontfcheept
DIOKARUS, en voegt zich bij het leger van TABBO. Over.
al was de teruggekeerde Koning met gejuich begroet , en hij
ontvangt de tijding , dat her leger van APR ONIus, tot ontzet van Flevo aangetogen , door de Znid-Friezen getlagen
was. Nu wordt het kasteel beflormd. 0 LENNI us laat den
gevangenen ADEL ombrengen. Met ID A tracht hij door een'
onderaardfchen gang , die aan het firand uitkwam , te ontfnappen ; doch deze doortleekt zich met een' dolk , dien zij
heeds verborgen gehouden had. OLENNIUS blijft wanhopig
aan bet lijk als geketend. Koning DIOKARUS, TABBO
en gevolg dringen binnen. Men befeft de (mart van TAB B o,
die echter zoo grootmoedig is , om aan o LENNIU s het !even te fparen. De overwinning der Friezen , fchoon de
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vrengde daarover door den dood van ADEL en IDA getemperd wordt, is volkomen. TA BB 0 kondigt de herftelling
der eendragt en vrijheid, en de onfchendbaarheid voortaan
van het vorftelijk ftamhuis aan , hetwelk bet heil des Rijks
steeds zal weten te handhaven en vergrooten.
De gang van het ftuk is natuurlijk en goed , het belang
steeds klimmende , en de ftijl,zoo wel als de verfificatie,
verdient over het algemeen alien lof. Liever, dan angflig naar
eenige onoplettendheden of ftroeve plaatfen te zoeken , beve.
len wij dit echt nationale Treurfpel aan de aandacht der Tooneelgezelfchappen en des Publieks. In ATS B o N N I N c A waren
eenige ingevlochtene lierzangen te lang; bier is niet eene en.
kele lyrifche alleenfpraak. Eigeniijk zijn dergelijke flukken van
hooge vlugt, die het gemis van den Reizang der Auden vergoeden , ook geen vereischte in de hedendaagfche Tooneelpoezijo Met fpaarzaamheid aangebragt en nice te lang gerekt,
zijn zij echter een fieraad van het vorftelijk Treurfpel. Wij
wenfchen dus, dat de Beer VAN HALMAEL, in volgende
ftukken, er zich niet altijd en fielfelmatig van onthouden zal,
maar dezelve achterlaten , wanneer ze hem overtollig fchij.
nen , en vrijmoedig invoeren, zoo dikwijls hij meent musks
met goed gevolg te kunnen doen : want , naar ons inzien,
is hieromtrent geen algemeene regel aan de hand te geven.

Croote Pregen en Binnenwegen ; of Ontrnoetingen van een'
Voetreiziger in de Noordelijke Provincien van Frankrijk.
Ik haat den man , die van Dan tot Berfeba kan reizen ,
f
en zeggen: 't is al/es woest !" STERNE. Uit het En.
gelsch volgens de vierde Uitgaaf. Ilde Deel. Te flaarlem ,
bij de Erven F. Bolin. 183o. In gr. 8vo. 298 Bl. f a -9o.

H

et verhaal, 't welk den inhoud uitmaakt van dit tweede
deel, ook ander den volgenden titei, als een afzonderlijk
verhaal, uitgegeven De Priester en de Garde- du - Corps,
behoort tot bet laatfle tijdperk van het /even van L ()DEW. XVI. Een jong Iersch Edelman van eenen veelbelovenden aanleg en een echt ridderlijk karakter wordt,
als Garde-da-Corps, geplaatst aan het Franfche hof. Vooral voor de Koningin MARIE ANTOINETTE wordt hij met
de vurigfte geestdrift bezield. Bij het wankelen van den
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gelukftaat van het koninklijk gezin neemt co RNELtu s,
zoo beet de held des verhaals, het onwankelbaar befluit, om
zijn vermogen en Seven toe te wijden aan de ongelukkige
Koningin. Op welke zware proeven zijne getrouwheid gefteld wordt , bij de volbrenging van dic befluit, kan ieder
zich vooritellen, die maar eenige oppervlakkige kennis heeft
van de rampen van het koninklijk gezin en van de gruwelen
der Franfche omwenteling. Na te vergeefs alles te hebben
beproefd, na de vreefel;jkfte gevaren te hebben getrotfeerd,
om de Koningin te redden, is het haar dood , die, met de
noodlottige bijl , welke aan haar leven een einde maakte ,
op CORNELIUS nederviel als de doodkoude hand der vertwijfeling. Nu bezweek hij onder de veriammende flagen van
het lot. Als door een wonder gered van de vervolging, welke
in Frankrijk woedde tegen alien, die men kende als aanhangers der BOURBONS, keert c o RNEL1U s in Ierland, zijn
vaderland , terug; maar na het ongelukkig lot zijner aangebedene .Koningin is het leven hem onverdragelijk , en, zich
geheel aan zijne wanhoop overgevende, maakt hij aan hetzelve een gewelddadig einde.
De Engelfche reiziger ontving dit verhaal van Vader o'c o LLoGAN, eenen Ierfchen Priester , vriend en vertrouweling
van CORNELIUS, die in verfcheidene voorvallen van diens
Leven een werkzaam aandeel had gehad. Heeft, mar des Schrijvers doel , dit verhaal eenige zedelijke ftrekking, dan zal dit
wel voornamelijk moeten zijn de aanprijzing der onwankelbare getrouwheid van den Garde-du-Corps aan zijne Koninklijke Meesteres. De uitlokkende wijze, echter, waarop het
tweegevechc words verhaald , en de mogelijkheid, dac de
zelfmoord hier nog meer dan verfchooning en inedelijden ,
welligt bij fommigen zelfs toejuiching zal verwerven , doen
ons den held des verhaals niet , zonder beperking, als een
voorbeeld ter navolging aanprijzen. Als romanrisch voortbrengfel , als naauwkeurige fchildering van menfchen van verfchillenden rang en landaard, als levendige voorflelling van
vele belangwekkende gebeurtenisfen nit den genoemden tijd,
onverbeterlijk gercherst, als 't ware door eenen ooggetuige,
bezit dic verhaal groote verdienften , en zal voorzeker met
genoegen gelezen wonder.
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Menfchen en Steden. Schetfen nit Belgie en Frankrijk. Naar
het Engelsch van o. GRATTAN, Schrijver van : Groote
Wegen en Binnenwegen, enz. Te Leeuwarden, bij Steenbergen van Goor. 1831. In gr. 8 yo. 392 Bd. f 3 - 6o.

D

eze Schetfen zijn, blijkens den titel , van denzelfden
Schrijver, van wien wij, in onze taal overgebragt , het ge.
noemde werk reeds bezitten. Daar ook dit welt in denzelfden trant is gefteld , is, netgeen wij, bij de aankondiging van
de Groote Wegen en Binnenwegen, gezegd hebben , ook van
toepasfing op het onderhavige. 1-let groothe gedeelte van dezen bundel beflaat in Schetfen uit BelgiP. De vier eerfte
Hoofdftukken beheizen , na eene weer algemeene
losfe, op zichzelf ftaande aanmerkingen over de grenzen ,
nationale karaktertrekken , fleden en kerken. Vervolgens twee
Verhalen. Het eerfte is: De Kloostercel. Een Jong Amerikaan
knoopt eene liefdesintrigue aan, in eene der Viaamfche hoof&
fteden , met eene jonge Non. Zij vindt middel , om op hem
de fchuld te laden van eenen door haarzelve beganen moord,
en beneemt hem, eer hij zijne onfchuld bewijzen kan, het
leven door vergif. De ftedelijke regering en Policie-ambtenaren fpannen alien te zamen, om deze misdaad ongeftraft te
doen blijven. Wat het heerfchende karakter der Vlamingen
betreft, kan dit verhaal wel eene ware gebeurtenis ten grondflag hebben. Maar, volgens den Schrijver, valt deze gebeurtenis voor in het jaar 1827, onder de regering van den Koning
der Nederlanden. Dit is inderdaad iets minder, dan waarfchijnlijk! — Het tweede Verhaal beet: De Trappisten van Kattenberg. fletzelve beviel ons, wat de waarfchijnlijkheid der ge.
beurtenis betreft, beter dan het eerfte. Beide Verhalen zijn
zeer onderhoudend , en behelzen voortreffelijke fchilderingen
van Belgifche zeden en karakter. Over het geheel ftellen deze
Schetfen den in Beigie meestal heerfchenden geest in een
zeer ongunffig licht voor. De domme dweeperij van her ge.
meen, het gewetenlooze bedrog, de fchraap. en heerschzucht
der geestelijken zijn allerwegen zigtbaar. — Het laatfte Verhaal: Het Hids van Gezondheld , heeft het zuiden van Frankrijk ten tooneel, en maakt ons met het inwendige van een
zoogenaamd gefficht tot verpleging en herflelling van krankzinnigen bekend. Her heeft ten doel, te bewijzen, hoe ligt
er van bijzondere geftichten voor krankzinnigen misbruik kan
worden gemaakt tot bereiking van eigenbatige en willekeurige bedoelingen. De Schrijver vindt in het aanral aldaar aanwezige krankzinnigen eenen rijkdom van onderwerpen voor
zijne menschkundige karakterfchilderingen, welke dan ook
dit, anders wat fang uitgerekte , Verhaal Diet onbelangrijk
doen zijn. Het geheele werk is zeer gefchikt , om ons,
als Nederlanders , prijs re doen ftellen op ons afzonder-
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lijk volkskarakter,, en, wat ons overkome , ons het goede
in dit karakter zuiver te doen bewaren van Belgifche en Fran.
fche fmetten.

Georg, of de verdienfielijke Jongeling , eene vrije vertaling
van Georg Treumuth , der Esterreichifche Robinfon. Te
Deventer , by A. J. van den Sigtenhorst. In gr. 8vo.
259 Bl. f 2-20.
e /otgevallen van dezen Georg zijn wel eens onwaarfchijn.
D
lijk. De wakkere jongeling , needs getrouw aan goede begin.
felen , had velerlei ontmoetingen en wederwaardigheden , maar
vond bij moedige volharding telkens eene gelukkige uitkomst.
Het boek is verdeeld in vijfendertig hoofclitukken. Opgave
van het geheele beloop des werks , of van de opfchriften ,
die den inhoud van elk boofdlluk aanduiden , achten wij
niet noodig. Om de goede hoedanigheden van Georg te be.
ter te doen uitkomen , worden ook tlechte karakters gefchilderd. Men kan dit werk veilig aan de jeugd in handen gey en. Hetzelve heeft overal eene zeer fchoone itrekking ,
om edele denkwijze , ware godsdienitigheid en reine menfchenliefde te bevorderen. Moge op vorm en inkleeding bier of
daar wel lets aangemerkt kunnen worden, de zaken zijn goed;
vele nuttige wenken komen in het boek voor,, dat gefchikt
is , om den leeslust op te wekken bij kinderen , en misfchien
ook wel bij volwasfenen , welke niet gewoon zijn veel
te lezen.

Belangrijke Verhalen. Perzameld door A. BRUGGEMANS.
Te Dordrecht, b3 Blusfe en van Braam. In gr. 8vo.
363 B1.1' 3 :

Naar het oordeel van Rec. is een verdicht verhaal clan

belangrijk, wanneer hetzelve nuttige leering bevat , en zekere perfonen , met hunne goede of ilechte hoedanigheden,
met hunne aangename zeden of belagchelijke gewoonten , in
denk- en handelwijze zoo geheel naar het leven voorftelt ,
dat de lezer telkens bij zichzelven moet bekennen : la , zoo
zijn de menfchen — zoo kunnen, zoo moeten ze zijn ! Dic
kenmerk van belangrijkheid nu vindc men niet in de door
A. BRUGGEIVIANS Ult HOFFMANN, MOSENGEI L en
ZSCHOKKE overgenomene verhalen. Zij , die het vreemde
en wonderbare , dat op de verbeelding werkt , beminnen ,
zullen ze misfchien belangrijk noemen. De lezing zal wel
niet fchaden , maar ook geen nut doen. Het eerfte verhaal,
de Evenbeelden , behelst de gefchiedenis van twee perfonen ,
die zoo volkomen op elkander geleken , dat men hen niet
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kon onderfcheiden. Het tweede, de wonderdadige Madonna
is het beste, en heeft belangrijke punten. Eene achting_
waardige vrouw verrigt , als eene wanderdoende Madonna,
wonderen der liefde , terwijl zij menfchengeluk bevordert.
Het derde, de Soldaat door dwang , zou ook wel den naam
van bijdrage tot tnilitair despotismus kunnen dragen. Het
ftelt FREDRIK WILHELM I, Koning van Pruisfen , in
geen gunitig Relit voor. Het vierde , de Roovers, heeft weinig
te beduiden, Die enkel tot rijdkorting leest, vindt misfchien
fmaak in zulk gefchrijf. De behoefte des tijds vordert titans
lets beters.
Op een niet onaardig titelplaatje ziet men den Koning van
Pruisfen , zittende en met eene Duitfche pijp in de linker..
hand ; achter hem fiaan eenige officieren , en voor hem de
jonge beer wILms EN, een geboren Nederlander , tot wien
hij , met de regterhand w!jzende , op dreigenden won zegt:
Gij zijt foldaat , en daarmede basta !

De doode Gast , een 112imig Verhaal. Naar het Hoogduitsch
van H. ZSCHOEKE. Te ilinfierdam , bij J. M. E. Meijer. 1830. 112 gr. 8vo 184 Bl. f t - 80.

De

Heer Bantes , een rijk fabrikant in eene kleine Duitfche
clad , had zijne eenige dochter Frederika verloofd aan den hear
geheel onbekenden bankier von Hahn. Frederika had, in piaats
van tevreden te zijn met dezen voor haar beflemden echtge_
noot, eenen liefdehandel aangevangen met den voormaligen
pupil van haren vader, den Luitenant TI/aldrich. Deze tnaakt
van een heerfchend volksbijge/oof gebruik , om aan zijnen medeminnaar den leelijkfteu naam te geven , dien men als mlnnaar hebben kan. Hij weer, namelijk , het fprookje ingang
te doen vinden , dat von Hahn de doode gast is, een fpook,
dat zich, volgens de overlevering , iedere honderd jaren dens
in het nadje vertoonde , zich dan telkens aan drie meisjes
te gelijk verloofde, maar dezelve in den nacht na de verloving den nek omdraaide. Toen von !Jahn nu kwam, om zijne
verloofde in perfoon te leeren kennen , waren alle menfchen
in bet ftadje voor hem zoo bang ais voor den flood. Vooral
de meisjes liepen voor hem weg, en hij moest onverrigter
zake vercrekken , daar zelfs de vader zijner verloofde zoo bevreesd voor hem was, dat hij zijne dochter voor hem verborg.
Dat nu Frederika haren TYaldrich huwde fpreekt in zulke
foort van verhalen van zelf. Als heilzaam tegen het bijgeloof, gelijk de Vertaler dit werkje wit befchouwd hebben ,
komt het ons juist niet voor van veel beduidenis te zijn.
Liever willen wij het aanbevelen, als gefchikt tot onfchadelijke en vermakelijke nicfpanning o maar dat is nu ook alles ,
war wij er goeds van zeggen kunnen.
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IVden D. ifte en 2de St. 's Hag. enz. bij de Gebr.
113
van Cleef.
Eyfinga , (S. Roorda van) Reizen en Lotgevallen. II
Deelen. Amft. bij J. van der Hey en Zoon.
543
F.
Peen, (Z. H. van der) De flemme des Heeren. Amft.
156
bij J. II. den Ouden.

R E GI S T E R.

Feen , (Z. H. van der) Eenige woorden tot opheldering.
156
Amft. bij J. H. den Ouden.
Fearing, (J. J.) Alphabetisch Register. 's Hag. bij
A. D. Schinkel.
274
Filigge , (C. 1V.) De Hemel der Toekomst. Amft. bij
711
W. Brave , jun.
Fockema , (DO Jets over de Affcheiding, enz. Leeuw.
bij H. C. Schetsberg.
465
— Herinneringen. Leeuw. bij J. LIT. Brouwer.
465
Fokke, Simonsz. (A.) Verzameling van Werken. Me tot
218
IIIde D. Amtt. bij J. C. van Kesteren.
Folkersma , (W.) lets over de Geneeskunde. Leeuw.
bij H. C. Schetsberg.
578
Franz , (Agnes) Parabelen. Haarl. bij de Wed. A.
416
Loosjes , Pz.
G.
Gedenkboek wegens de Groninger en Franeker Studenten. Gron. bij J. Oomkens.
432
Genabeth, (P. van) Veertien Jaren in BelgiE. Amft. bij
Schalekamp en van de Grampel.
315
Georg. Dev. bij A. J. van den Sigtenhorst.
733
Gesfner (G.) De A vondklok. Amft. bij ten Brink
en de 'Vries.
413
Hesf voorgefleld. Leid. bij de Wed. D.
663
du Saar.
Ghelius , (M. j.) Het Decoctum Zittmanni. Amft. bij
12
S. de Cribber.
Goede, (IF.) Muffler van Katechiferen. Arnh. bij C. A.
Thieme.
426
Gon , J. .j. Denier van der) Hollands Krijgsroem. 's Hag.
bij de Erven J. Thierry en C. Nenfingen Zoon. 700
Graa,f , (N. de) Theophilus. Haarl. bij de Erven F.
Bohn.
481
Grattan, (0.) Menfchen en Steden. Leeuw. bij Steenbergen van Goor.
732
Groningen, (A. P. van) Zangen voor onze dagen.
Dordr. bij j. de Vos en Comp.
512
Groot , (P. Hof/late de) Opwekking. Gron. bij W.
Zuidema.
5
Groote Wegen en Binnenwegen. IIde D. Haarl. bij de
Erven F. Bohn.
730
Gulpen, (7'. M. van) Toefpraak. Nijm. bij de Wed.
J. C. Vieweg en Zoon.
294
Ddd2

REGIS T E R.
H.
Haakman, (IL) Aan A mfterdam , enz. Amft. bij de
219
Erven 11. Gartman.
Halberttma , (y. 11.) Het Geflacht der van Havens.
3o6
Dev. bij Y. de Lange.
Halen, (j. van) Gedenkfchriften. II Deelen. Dordr.
bij j. de Jos en Comp.
45
Hallo , (F. J.) Bijdragen tot de Geich. der Nederl.
II Deelen. Anil. bij H. Moolonzyzer.
464
Halmael , Jun. (A . van) Adel en Ida. Treurfpel. Leeuw.
bij G. T. N. Suringar.
727
Han van Ijsland. Amft. bij Gebr. van Arum.
472
HarderwfA, Az. (7. van) Van Speyk. Dichtfluk.
220
Rott. bij Krieger en Comp.
Barderwilk , (I. van) Verflag van een Handfchrifr.
501
's Hag. bij J. Immerzf.el , Jan.
Hazelhof, (.) Tijdkorter voor 1831. Gron. bij A.
Hazelhof. 48
Helfer , (A. fr.) Handleiding. Amft, bij G. Portielje. 232
Mengel, (W. A., van) Nieuwe Leerredenen. Iffe D.
Atnft. bij J. van der Hey en Goon.
97
De Joodfche Natie. Leyd. bij
C. C. van der Hoek.
241
laflitutio Oratoris Sacri. Lrigd.
Bat. aped S. et J. Luchtmans.
517
Herbig, (F.) Do Graven van Horst. II Deelen. Leeuw.
369
bij . f. W. Brouwer.
Herbigny , (D') Verhandeling. Brusf. bij Brest van Kernpen.
399
Heringa , Elifa'sz. (J.) Raad en Aannioediging. Utr.
bij J. G. van Terveen en Zoon.
244
Herloszfohn , (C.) De Venetiaan. III Deelen. Amfl.
bij 3. M. E. Meer.
687
Hesf, (j. .j.) Leer, Daden en Lotgevallen van onzen
Heer. the D. Dev. bij A. J. van den Sig,ten153
horst.
Hettema , (M.) Het Emfiger Landregt. Leeuw. bij
L. Schierbeek.
545
Heusde, (Ph. W. van) Brieven over het Hooger Onderwijs. Utr. bij y. Altheer.
442
Heyningen, (11. van) Bijbeloefening over de Galaten.
Rott. bij de Wed. .j. Allart.
705
Hofiand , De Koopmansweduwe. Amft. bij Gebr. Diederichs.
84

REGIS TER.
Hogenciorp, (G. K. van) Separation de la Hollande.
26
Elva/l. chez Diederichs Freres.
De Schatterijen 's Hag. bij
26
A. Kloots.
Het Krediet. 's Hag. bij A26
Kloots.
De Prins van Oranje. 's Hag.
26
bij A. Kloots.
De Vrede. 's Hag. bij A.
26
Kloots.
De Koning. 's _Hag. bij A.
Kloots.
26
De Natie. 's Hag. bij A.
Kloots.
35
Lettres fur la Prosperite
publique. zIn2fl, chez Diederichs Freres.
593
m
/l. chez DieOpinion. f
derichs Freres.
593
Hollands "Leeuw ontwaakt. 's Hag. bij J. Immerzeel ,
Jun.
551
Hoop, .jun. (A. van der) Poezij. 's Hag. bij J. Immerzeel, Jun.
36o
De Kanonneerboot. R ott. bij A.
F. II. Smit.
695
TiendaagIche Veldtogt. Arnit. bij
Brest van Kempen.
695
Huber, (V. A.) Antonio. Amft. bij C. L. Schleifer. 313
Hat, (D. T.) Redevoering. Rott. bij Menjing en van
Westreenen.
667
Hugo , (Victor) Bug-Jargal. Arnft. bij J. C. van Kesterea.
212
Huisboek. (Zedekunciig) Amtl. bij Schalekamp en van
de Grampel.
229
Ilfimans , (H. S.) Over de Lip,chameIljke Opvocding.
Rott. bij de Wed. .j. Allart.
245
J. en I.
Iets aan inijne Landgenooten. Haarl. bij de Wed. A.
Loosjes, Pz.
136
— over bet &aats-Burger-Regt. 's Hag. bij A. P.
vaa Langenhuyfen.
507
516
— voor Rehekka. Nijr). bij J. F. Thieme.
.jierboeckjen (Friesch) foar it [icr 1831. Licauw. by
139
G. T. N. Suringa .,..

REGIS T E IL
Immerzeel , Jun. (J.) De Lof der Belgifche Vrijheid.
85
's Hag. bij J. Immerzeel , Jun.
aan den Recenfent van min Lofdicht op de Belgifche Frtjheid.
141
Immink, (P.) Lijkrede. Dev. bij A. J. van den Sig431
tenhorst.
J. van den SigLeerrede. Dev. bij
484
tenhorst.
Inftallatie (De) van den Belgifchen Regent Erasmus
322
Utr. bij N. van der Monde.
.jonge, (y. C. de) Over den Oorfprong der Nederlandfche Vlag. 's Hag. enz. bij de Gebr. van Cleef. 468
Irving , (Washington) De Verovering van Granada. II
391
Deelen. Haarl. bij de Wed. Z. Loosjes , Pz.
K.
Kamp, (H. Z. von) De Boomgaard en het Woud.
Amft. bij G. S. Leeneman van der Kroe.
246
Kampen, (N. G. van) Afrika en deszelfs Bewoners.
IIde en hide D. Haarl. bij de Erven F. Bohn. 356
Gefchiedenis van Griekenland.
591
enz.
Hide D. Rott. bij de Wed. '.
Kemp , (C. M. van der) De Eere der Nederlandfche
Hervormde Kerk gehandhaafd. Die D. Rott. bij de
Wed. van der Meer en Verbruggen.
53
Kemper , (H. de Bosch) Disfertatio. Lugd Bat. apud
384
Haak et Comp.
Kennedy, (G.) Het Bezoek in Ierland , enz. Rott. bij
684
de Wed. van der Meer en Verbruggen.
Kist, (N. C.) Godsdienftige Groncien , enz. Leyd. bij
S. en J. Luchtmans.
243
Klover,, (R. de) Vaderl. Opwekkingsleerrede. Breda ,
bij Broefe en Comp.
294
Leerrede op van Speyk. Rott. bij
Z. F. II. Smit.
340
Kl9n, (H. H.) De Heldendaad van van Speyk. Amil.
219
bij .y . van der Hey en Zoon.
Gedichten aan het Vaderland gewijd. Amil.
226
bij y. van der Hey en Zoon.
Koning , (J. J.) Hulde aan van Speyk. Amft. bij M.
Westerman en Zoon.
137
Koning , (J.) Belgi6 in 183o. No. IL Amif. bij C. M.
Ferrari.
644
0100■I

R E G l S T E R.
Koopmans , (W. Cnoop) Oratio. Anifl. apud J. Muller
et Comp.
473
Koster, (P.) De Nederlandfche Vlag. 's Hag. enz. bij
220
de Gebr. van Cleef.
Kotzebue, (0. von) Nieuwe Ontdekkingsreize rondom
de Wereld. II Deelen. Haarlem. bij de Wed. A. Loos588
jes , Pz.
Krummacher, (F. A.) Parabelen. Amft. bij J. C. van
Kesteren. 46
Krijgsgefchal , enz. 's Hag. bij de Gebr. Hartmann. 225
Kuyper , Gz. (H.) De Heldendood van van Speyk. Rott.
138
bij Krieger en Comp.
De Belgifche Nijverheid. Rott. bij
183
M. 'rift.
Hendrik van Leuven. Rott. bij L.
699
Vermeer.
De Noorderleeuw. Rott . bij L. Vermeer.
699
L.
Landgraaff , (J.) Opheldering.
231
- Wederlegging.
652
Ange , (J. T. 1') De Burgerwapening. Amft. bij ten
Brink en de Vries.
65
Lennep , (D. J. van) Bedenkingen over de Geestdrift.
26o
Amft. bij P. Meijer Warnars.
Lennep , (J. van) Het Recht van Bruiloftsavondkout.
bij P. Meijer Warnars.
409
Levensgefchiedenis van George IV. Amft. bij Gebr. Die722
derichs.
Lipman , (S. P.) Wederlegging. Atria. bij J. Guy26
kens.
----- De Vrede. Amft.bij J. Guykens. 26
Lomas , (J. C.) Feestrecie. 's Hag. bij de Erven ,J.
Thierry en C. Menfing en Zoon. io
Loo jell , (C.) Gedichten. 's Hag. bij S. de Visfer. 269
Loots , (C.) Bij den Heldendood van van Speyk. Amft.
219
bij J. van der Hey en Zoon.
Welkornstgroet. Amft. bij J. van der Hey
695
en Zoen.
Loden, (/1.) Hugo de Groot. Leeuw. bij Steenbergen
164
van Goor.
M.
Mabd, Jun. (P.) Viugtige Bedenkingen over de GrondLoosies.
wet. Haarlem bij
197

REGIS TER.

Macfarlane, (C.) Konflantinopel en Turkije. II Dee396
len. Amft. bij G. J. A. Beijerinck.
Marchand, (L.) De radicibus et vafis Plantarum.
195
Utr. hij van Paddenburg en Comp.
Ein Lorberreis. Utr. bij van Padden225
burg en Comp.
Marchant , (J. J. L. P.) Ode. Breda, chez Broefe et
321
Comp.
Meeuie, (C.) Gndsd. Handb. voor Zeevarenden. Midd.
bij de Gebr. _Abrahams
531
llfeirieu , Gezondheidsleer. Amft. bij M. Westerman
en Zoon.
535
Mengelingen. Delft, bij B. Bruins.
273
llientert , (W.) Verhandeling over de Brillen. Amft.
668
bij G. Portielje.
Modera , (J.) Verhaal van eene Reize naar Nieuw-Gui117
n6a. Haar]. bij V. Loosjes.
Moens , (P.) Uitboezeming. Haarl. bij de Wed. "I.
136
Loosjes , Pz.
De Dood van van Speyk. Koev. bij D. H.
321
van der Scheer.
— Legaat aan mijne Vrouwelijke Landgenooten. Amft. hij ten Brink en de Vries.
555
— Nieuw Nederlandsch A—B bock. Am ft.
bij de Erve lJ7ijsmuller.
704
Make, (IL G.) Philippine van Vlaanderen. II Deelen.
2Ao
Rott. bij J. L. C. Jacob.
Moltke , (Von) Holland en Belgie. Amit. bij y. Guy64a
kens.
Moore , (T) Levensbijzonderheden van Lord Byron.
Dordr. hij BlusfC en van Braam.
402
Mulder , (G. J.) Herinneringen omtrent Jacobus Landt.
Rott. bij M. Wilt. 74
Muller, (S.) Oratio. 470. apud J. Muller et Comp. 472
Muller, (R.) Pauline Selbach. II Deelen. Kamp. bij
K. van Hulst.
418
Muslin, (D.) Ontwerpen van Leerredenen. II Stukken.
Amft. bij A. B. Saakes.
611
N.
Naauwkeurigc Opgave der Giftei. Amft. bij H. Moolemyzer.
598
Naberigt.
604

REGIS TER.
Nederlandfche (Kleine) Verhalen. Breda , bij Broefe en
Comp.
471
366
Nemefis. Verhalen. Gron. bij W. van Boekeren.
Nieuwenhuis , (J.) Gedachten over het Akademisch
Onderwijs. Leyd. bij C. C. van der Hoek.
197
Noordbergh, (A.) Uitzigten op het Toeko-nencl Leven.
Amit. bij G. J. A. Beilerinek.
Noord-Brabandfche Gastvrijheid , enz. Breda , bij F. P.
700
Sterk.
Nilhof,, (I. A.) Gedenkwaardigheden uit de Gefchiedenis van Gelderland. Ifie D. Arnh. bij P. Nfjhof.. 121
0.
Olivier, Jz. (J.) Land en Zeetogten. Hide D. Amft.
bij C. G. Sulpke.
537
Olivier, (W. J.) Plegtige Intogt der Prinfen , enz.
.Moolenijzer.
Amft. bij
645
011ivier , (C. P.) Vertoog.
bij S. de Grebber. 485
Ommeren , (R. et S. van) Carmina et Oratio. Lugd. Bat.
apud S. et J. Luchtmans.
627
Onderzoek over den Oorlog. Gron. bij J. Oomkens. 548
Onzienlijke (De) zigtbaar in zijn Beituur. Haarl. bij
J. L. Augustini.
343
Oortman , (M.) Uitboezetning. Leid. bij de Wed. D. du
Saar.
699
Oostenrijk , zoo als het thans is. Leeuw. bij Steenbergen van Goor.
66
Oostkarnp, (J. A.) Het Leven van Jan van Galen. Dev.
J. van den Sigtenhorst.
187
bij
Over de Protestantfche Kerk. Arnh. bij P. Nsyho.r. 576
Overzigt (Beknopt) over de Zendelinggenootfchappen.
Zuidema.
Gron. bij
78
P.
Palm , (j. H. van der) Bijbel voor de Jeugd. XIXde Stuk.
Leyd. bij D. du Mortier en Zoon.
194
Verhandelingen , Redevoeringen ,
enz. IVde D. Amit. bij J. van der Hey en Zoon. 618
D.) Gedenkfchriit. Am. bij C. A.
Pasteur ,
310
Thienze.
Peerlkamp , (L) Carmina feptem. Zutph. apud W.
509
J. Thieme.

REGIS TE R.
Posthunzus , (R.) Frieslands Hulde. Leeuw. bij L.
322
Schierbeek.
466
Brief. Gron. bij J. Oomkens.
bij
Prins , (I.) Godsd. Befch. van den Mensch.
W. Brave, jun.
49
Prinfen ('s) van Oranjes komst bij het Leger. Breda ,
651
bij F. P. Sterk.
Prinflerer,, (G. Groen van) Proeve over de Zamenftelling der Nederl. Gefchied. 's Hag. ter Landsdruk15
kerij.
Q•

Querner , (G.) Wondertooneelen uit den ouden tijd.
Amft. bij J. C. van Kesteren.
419
R.
.Rave19n, (H.) Luimige Nachtwaken. Leeuw. bij Steen.
bergen van Goor.
319
183
Raven, Hz. (T.) Vaderlandfche Uitboezeming.
Raven , Hz. (J.) De Strijd der Brabanders. Gron.
183
bij M. Smit.
663
Reinhard gefchetst. Amfl. bij W. Brave, Jun.
Reyn en J. van Harderwy-k , Rz. (G. van) Nederlandsch Krijgs- en Marschlied. Rott. bij Men/ing en
van Westreenen.
48
Richter , (G. A.) De nieuwfle Stelfels in de Geneeskunst.
159
Amit. bij S. de Grebber
Roemer, (J.) Gedenkfchrift. Leyd. bij C. C. van der
312
Hoek.
Roscoe, (W.) Laurens de Medicis. Leeuw. bij Steenbergen van Goor.
393
Royaards, (H. J.) Bijdragen tot de Gefchied. der Ne15
derlanden. 's Hag. ter Landsdrukkerij.
Rutgers, (A. R.) Oproeping tot den Strijd. AmIl. bij
io
G. J. 4. Beijerinck.
S.
Sakfen-Weimar Reize naar en door Noord-Amerika. 11
5o
Deelen. Dordr. bij Blasie en van Braam.
Scheltema , (J.) Gefchied- en Letterkundig Mengelwerk.
IVden D. 2de St. Utr. bij j. G. van Terveen en
Zoon.
349

REGIS TER.
Schilperoort, (A. B. van Meerten, geb.) Godsdienftige
78
Voorlezingen. Amfl. bij G. J. A. Bekerinck.
Penelope.
Vlden D. rile St. Amft. bij G. J. A. Befyerinck. 83
Oefeningen in den Briefflijl. Dordr. bij Blusfd en van Braam. 84
Schotsman, (J.) Godsd. Befchouwing. Gron. bij W.
614
Zuidema.
Schull , (P. S.) De Overgave van Antwerpen. Dordr.
318
bij J. van Houtrifve, Jun.
Scrrurier, (D.) Leerrede. Dordr. bij Blusfe en van
Brawn.
5
Shipp, (J.) Merkwaardig Krijgsmansleven , enz. II Dee8i
len. Dordr. bij Blusfd en van Braam.
Siegenbeek, (M.) Gefchiedenis der Burgerwapening. Leyd.
625
bij S. en y. Luchtmans.
(A. F.) Albrecht Beiling. Treurfpel. Midd. bij
677
de Gebr. Abrahams.
Someren , (R. H. van) Zeereis. Amfl. bij G. van
512
Dijk.
Sonsbeeck , (H. van) Proeve over de Regterlijke Magt.
II Stukken. Zwolle , bij H. Asz. Doer. 173 en 203
Spiegel van Menfchelijke Hartstogten. Ilde D. Amfl.
bij C. L. Schleifer.
420
Spindler, (C.) De Jood. III Deelen. Haarl. bij de Ery en F. Bohn.
37
Sprong , (II. van der) Clausfe. 's Hag. bij A. Kloots. 651
Staatkundige (De) Inquifitie. lite D. Amfl. bij Gebr.
170
Diederichs.
C.) Uitgelezen Verhalen. Gron. bij
Starke, (G.
TIC 1Fouters.
558
Stuart , (A. A.) Ter Gedacht. aan de Omwent. van
65
1813. 's Flag. bij S. de Visfer.
Stuart, (M.) Nagelatene Leerredenen. VIde D. 's Hag.
enz. bij de Gebr. van Cleef.
145
Swalue , (E. B.) Disfertatio. Lugd. Bat. aped H. W.
104
Hazenberg , jun.
Swart, (N.) Het Vaderland , enz. Amfl. bij Brest
van Kempen.
7
T.
11•••■■•■••

Thieme, (M.) Eduard en Tony. Amfl . bij H.
link.
85
Thouars , (G. A. C. W. Marquis de) Vaderlandfche
Harptoonen. Anift. bij A. Pink.
183

REGIS T E R.
Thuesfink , (E. J. Th. a) Geneeskundige Waarnemingen.
Gron. bij R. J. Schierbeek.
434
Tilefias , (W. G.) Iets over de Cholera , enz. Dev. bij
690
A. J. van den Sigtenhorst.
Tol, N. S. Hoek en G. H. Hein, (H. J.) Leerredenen.
291
Kamp. bij K. van Hulst.
Tollens, Cz. (H.) 's Konings Verjaardag. Rott. bij
695
M. Wilt en Zonen.
Tromlitz , (4. von) Pappenheim en Tilly. II Deelen.
Arnft. bij C. L. Schleifer.
645
Troost , Gzn. (P.) Aanteekeningen op eene Reis om
de Wereld. , -.de Alley. Rott. bij de Wed. J. Al1.08
lan.
V.
Vaderlanders. (Aan de) Kamp. bij de Erven A. Vakke183
nier.
Vaderlandfche Uitboezeming. Leid. bij de Wed. D. du
700
Saar.
Valkenburg, (D.) Tafereel. Utr. bij van Paddenburg
225
en Comp.
Veen, Az. (J. van der) Vaderlandfche Poezij. Kamp.
228
J. Tibout.
bij
Velde, (C. F. van der) De Lichtenileiners. Zwolle, bij
647
M. Brinkman de f/ri.
Verhalen (Zedelijke) voor Meisjes. Nijm. bij J. F.
Thieme.
84
Verhandelingen van het Bataviaasch Genootfchap, enz.
Xde, XIde en XIIde D. Batavia , ter Landsdruk296
kerij.
- van Teyler's Godgeleerd Genootfchap.
XXXile D. Haarl. bij de Erven F. _Bohn.
329
(Natuurkundige) van de Holl.
der Wetenfch. to Haarlem. XVIIde en XVIILle D. Haarl.
673 en 716
bij de Wed. A. Loosjes , Pz.
Vernede , (S. H.) De Jager op verlof. Schied. bij
651
G. W. van Hemsdaal.
Vertoogen over Handel , Staat- en Letterkunde. Me en
505
Amft. bij Gebr. Diederichs.
Hde
275
Verzameling van Opitellen. Anift. bij R. Croefe.
Vinke , (II. E.) Bidden tot God. Utr. bij J. G. van
Terveen en Zoon. 243
Vlugtigc Befchouwing. Utr. bij N. van der Monde. 596
Voortreirelijkheid (De) van het Gereform. Geloof. Breda,
bij F. P. Sterk.
534

REGIS T E R.

17os , (P.) Dc Hervorming,„ elm. Kamp. bij /F. J. Ti66o
bout.
L'ijver , (C. van der) Jaarboek der Stad Amilerdarn
aor
1830. Arn11. bij C, M. Ferrari.
C. M. Ferrari.

Van Speyk gefchetst. Amft. bij
325

Waarfchuwingen , Opwekkingen en Wenken.

Beijerinck.
G. Y.
Warnfinck , Bz. (H. IV.) Bardenzang.
Beijetinck.
J.

bij

76

bij G.
137
Op den Heldendood van
van Speyk. Am II. bij M. Westerman en Zoon.
138 en 219
Wat zal er van het Regtswezen warden ? Gron. bij
400
j. °awakens.
Wat hebben wij Nederlanders te hopen of te vreezen ?
466
Leeuw. bij H. C. Schetsberg.
Il7eddik, (B. T. Lublink) Gedachten en Beelden. Amit.
6o1
bij G. .j. A. Beijerinck.
Weisfenburg, Sr. , Levensbefchrijving eener Giftmeng266
fler. Amft. bij Gebr. Diederichs.
Werken (Nieuwe) van de Maatfchappij der Nederl. Letterkunde te Leyden. llden D. Ifte St. Dordr. b Blusfd
258
en van Brawn.
Westerman, (M.) De Heldendood van van Speyk.
219
bij M. Westerman en Zoon.
Amftels Hulde , enz. Amft. bij
699
Westerman en Zoon.
Withuys , (C. G.) Hollands Vlag. Amft. bij 4. Zwee220
faardt , enz.
Het Bombardement van Antwerpen.
bij y. Giiykens.
469
De Prins van Oranje. Amft. bij J.
695
Guykens.
Woord (Een) van Bemoeciiging , enz. Gorinch. bij
.j. Noorduyn.
77

U.
1Joung , (E.) Nachtgedachten , vertaald doorJ.Lublink ,
218
den jongen. Me D. Anift. bij Z. B. Saakcs.

REGIS TER.
lip e y , (A'.) Gefchiedenis van het Patronaatregt. II Deelen. Breda , bij Broefe en Comp.
421
Z.
Zedelijke Brieven voor Jongelingen en Maagden. Zaandijk , bij J. Heynis , Tsz. enz.
65o
Zee, (P. E. van der) De Oorlog geoorloofd. Amft. bij
C. Weddepohl.
294
Opwekking tot Milddadigheid. Amft.
bij C. Weddepohl.
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ME NGELWEIIK.
HET VADERLAND EEN HEILIGDOM.
LEERREDE, OVER EXODUS

III: 5B.

De plaats, daar gij op j,aat, is heilig land.
Door
C. W. WESTERBAEN,

Leeraar b ij de Remonjiranisch- Gereformeerde
Gemeente te Jm/lerdam. (*)

Noord -Nederland, ons Vaderland, bedoel ik, Land-;

genooten ! wanneer ik u herinner, dat men niet ligt op
de wereldkaart een plekje gronds zal vinden , voor den onpartijdigen en der zaken kundigen vreemdeling zoo be.
langrijk, als dat zelfde land, — belangrijk om deszelfs
zonderlinge opkomst, aanwas en bloei , — om deszelfs
guniligen invloed op de overige deden van Europa, —
om deszelfs gevestigden zetel van koophandel en welvaart , verlichting en vrijheid , wetenfcbap en kunst , —
en vooral om den ernst, handvastigheid en goede trouw
onzer Landgenooten , welke nog heden , voor een aan
gedeelte , onze fleun en flerkte zijn. Van daar-merklij
onze vroegere welvaart en hare tegenwoordige overblijffels, welke de jaloerschheid der Volken ffeeds gaande
houden, en ons, in hunne oogen, en zelfs in onze
dagen, meer dan ééne kostbare en hagchelijke onderne.
ming waardig maakten. Is nu ons Vaderland voor den
vreemdeling zoo belangrijk, wat moet het dan voor ons
niet zijn ? Ja , ons moet het dierbaar , meer dan dier
ons moet het heilig wezen. Gelijk weleer Benen-bar,
ii o z E s bij het gebergte Horeb, zoo roept ook ons de
(`) Uirgefproken 17 Oct. 1830.
MENDELLV. 1831. NO. I.
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HET VADERLAND EEN HEILIGDOM.

Allerhoogfle toe: De plaats , waarop gij (laat , is
heilig land. Mij dunkt, het moet tt belangrijk zijn, en
ons opwekken tot gezindheden en bedrijven, welke onze
eer en welvaart van zeer nabij betreffen, wanneer ik u
thans de gewigtige vraag helpe beantwoorden: Waarom
moet ons Vaderland ons heilig zijn? ten einde elkander
aan te moedigen , om het heilig te bewaren.
Onder+alle volken was her Vaderland Reeds den braVen burger dierbaar. De liefde voor hetzelve ontvlamde zijn hart, en deed het voor desaelfs bloei en
glorie kloppen. Het Vaderland alleen vereenigde voor
hem alles, wat hem fireelen kon , en geene gebreken,
geene ongemakken , waaraan fommige landen onder
eenen ongunfUgen hemel bloot liggen, konden ooit hunne
waardige bewoners die liefde doen verzaken. Zij doet
den inlander van het biroest - Arabië zijne dorre zanden
tot den laatften druppel bloeds verdedigen , en den bewoner van Nova- Zembla's ijsvelden in zijne lange en
barre nachten en berookte hutten meer behagen vinden,
dan in het genot van onze heldere dagen, vruchtbare
oorden en fraaije woningen. Zelfs de weggevoerde faaf,
die op aarde geen Vaderland meer heeft, en in wien
anders de verminking der menschheid fchier alle edeler
gevoelens uitdoofde , kan zijnen eenigen f'eun en troost
nog vinden in het uitzigt, om aan gene zijde des grafs
zijn Vaderland en zijne vrienden weder te zien. Geen
wonder, dat die liefde, vooral in groote mannen, zelfs
door geenen ondank , hoe fchreeuwend ook , te bekoelen
was. klier hooren wij eenen P Ii o C I o N , flervende ,
zijnen zoon vermanen, om ook dien medeburgeren, die
hem ter dood verwezen hadden, genegenheid toe te dra
omdat men meer aan zijn Vaderland, dan aan zijnen-gen,
vader verfchuldigd is ; dáár eenen A RI S T ID E s der
Goden gunst affmeeken voor het ondankbaar Athene,
dat hem onfchuldig verbannen had; hier weder zien wij
eenen K A M I L L u s, in zijne eer beleedigd en verworpen
door een volk , dat hij groot gemaakt had , niets ontzien , om het uit de kaken des verderfs te rukken ; en
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dáár, eindelijk onzen H UI G D E G R 0 0 T veel liever
om en , voor, dan met een Vaderland lijden , dat hem
fchandelijk verguisd had. Neen., de liefde vs^or het land
onzer geboorte, zoo algemeen, zoo krachtig, tod ohverwinnelijk , kan geen vooroordeel zijn. Zij evenaart ,
zij doet voor zich zwichten de ílerkfle neigingen der
natuur; zij fchijnt tot onze menfchelijkheid te behooren.,
of liever, zij is daarvan het fieunfel; zij behoort tot onze
menfchenliefde, die eerst bijzonder moet zijn, eer zij
algemeen kan worden, en maakt ons het Vaderland en onze
medeburgers tot de dierbaarlle der wereld. Of zou ons
het land niet hoogst dierbaar zijn , waaraan wij de zoetfle
van onze genietingen , de uitnemendíie van onze voor..
regten te danken hebben, — waar wij onze wieg en
bakermat vonden, de liefde van beminde ouders genoten, aan
hunnen fchoot dartelend fpeelden, en hunne ash, welligt, reeds aan deszelfs gewijden grond vertrouwden, —
waar wij, reeds vroeg , de teederheden der liefde betrekkingen ondervonden, onze voornaamlie kundigheden
verzamelden, — waar wij met de lievelingen van olds
hart veilig vereenigd en in de fchaduw der wetten en
vrijheid nuttig werkzaam zijn, of de vruchten onzer,
vlijt in zachte rust en vrolijke gezelligheid mogen fmaken, -- waar wij hartelijk wenfchen, b dat eenmaal ons
ítoffelijk overfchot , met dat van onze Vaderen verzameld, veilig geborgen zal worden , — alwaar wij voor
onze kinderen een voorfpoedig leven en zalig ll`erven
afbidden, en hopen mogen , dat zij, er de vruchten zullen.
plukken van alles , wat wij voor hen verzorgd en vole'
bragt zullen hebben ?
Gewis moet een land ons dierbaar zijn, dat ons met
zulke hechte, fchoon zachte banden aan,zich gebonden
houdt, en waarvan de bewoners, hop jammerlijk ook
de losheid van beginfelen , in de laatfile jaren , onder hen
toenam , over het algemeen echter, nog heden , de proef
eener vergelijking met andere Natiën , ten aanzien van
Godsdienst en zeden, kunnen doorftaan. Waar leest
men bij ons van zoo vele en groote gruwelen, als el.
A a
,
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ders? Waar wordt het regt onkreukbaarder, of liever,
zoo geheel onkreukbaar gehandhaafd, als hier, waar
gefchenken aan regters gansch ongehoord zijn, en zich
ook de Koning aan hunne uitfpraak onderwerpt? Waar
wordt, in het algemeen , de openbare Godsvereering
meer in waarde gehouden door aanzienlijken en geringen'1
Waar zijn doorgaans de fcholen voor de jeugd beter ingerigt? Waar ontvingen deze zoo hoogen lof van zeer
onpartijdige en bevoegde beoordeelaars ? Waar hoorde
men hier ooit iets van oproer onder de fuderende jon
Waar zijn verlichting en befchaving, vooral-gelinfchap?
in den nuddelftand, algemeener, en is daarom de onrust
minder te duchten? Waar zijn meer ge(lichten van menfchenliefde in een kort beflelk bijeen, en meer vereenigingen tot allerlei nuttige einden ? Waar wordt meer
tijd en vlijt bef'teed, waar meer geldelijk vermogen opgeoierd tot derzelver in(landhouding? Waar is , vooral
lij zware rampen, de meni^henliefde algemeener en milder,
de Christelijke geest werkzamer? Waar zijn de huwelijks trouw en zeden, vooral in de befchaafder (landen, onbefnietter,, de vrouwen huifelijker en de openbare zede
verachtelijker? Waar worden wet en orde meer-loshedn
geëerbiedigd , burgerlijke veiligheid en billijke vrijheid
meer beguniligd, en al, wat nuttige kennis, heilzame
waarheid en goede zeden bevorderen kan , meer aangemoedigd, dan in dit zelfde Noord- Nederland, hetwelk, reeds daarom , met het Zuidelijke niet vereenigd
koá blijven? Hier toch heerfchen nog grondbeginfels van
regt, van waarheidsliefde , van goede trouw, van ver
vrijheid in de Godsdienst, van liefde-dragzmhein
vbór Koning en Vaderland, die aldaar onder de uitzon
helaas! algemeenen regel behooren.-deringva
Dierbaar, heilig clan ons lieve Vaderland, waarvan men
dit alles, naar waarheid , kan zeggen!
Doch heilig ook dit dierbaar Vaderland, omdat het
de asch bewaart van ontelbare groote mannen , die ons
al de voorregten , welke wij genieten , door hunnen onvermoeiden arbeid , door edele zelfverloochening , door
uit1 ckende bekwaamheden en groote deugden verwier,
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ven, door onwrikbare ftandvastigheid en onverwinnelijken
moed bewaarden , en, grootendeels , voor hun eigen
bloed kochten, hetwelk den grond, waarop wij flaan,
doorweekte, de zeeën roodverfde, en alles voor ons
heiligde , waar onze treden zich rigten en onze wim.
pels gezien en geëerbiedigd worden. Geen Volk heft
grooter flaatsrnannen , geleerden , legerhoofden , fcheepsbevelhebbers en vlootvoogden voortgebragt. Door hunne
nijverheid en bedrevenheid, door hunne kunde en wak
hebben onze Vaders den meesten Volken van-kerhid,
ons werelddeer de noodwendigheden en gerijfelijkheden
des levens bezorgd, en hun , fchoon tot hun eigen nadeel , hun waar belang loeren kennen. Bezwaarlijk zal
men op onzen geheelen aardbol eene plek gronds kunnen
aanwijzen, die, gelijktijdig, zoo vele groote mannen
heeft voortgebragt. Zonder deze ware het onmogelijk
geweest, zulk een heiligdom té Richten en meer en sneer te
verheffen en te bewaren , als ons Vaderland is. Ingerdaad, den firijd te voeren niet zoo weinige hulpmiddelen,,
zonder fchatkist , zonder leger , zonder bondgenooten ;
alzoo te worftelen tegen den magtigflen Geweldenaar van
zijnen tijd, wiens gebied zoo uitgebreid was, dat de
zon in hetzelve nooit onderging , en die , nevens de bloem
der incest geoefende krijgsbenden , de lchatten van Peru
en Mexico aanhoudend tegen ons aanvoerde ; dien ftrijd,
onder zeer bezwarende omflandigheden , tachtig jaren lang,
zoo roemrijk vol te houden , en, intus(chen, den krijg
over te brengen naar gene Tijde van den oceaan , om ook
dáár den vijand afbreuk te doen en nieuwe lauweren te
plukken; te midden van allerlei onlusten , de goede zaak
te handhaven, en zeven gewesten, behoudens elks wetten , vrijheid en voorregten, door éénen zachten band
zoo aan elkander verbonden te houden , dat er een welgeregeld en gelukkig geheel uit ontsla, voor welks vei
ei onafhankelijkheid elk zijn goed en bloed bleef-lighed
opzetten : dit alles kon alleen door een volk van Wijzen
en Helden gefchieden (*). Hadden nu de begraafplaatfen
( i ) Zie E. M. E N G E L B E R T S, T/erdediging van de Eerder
Holland/die Natie, bladz. 5 8 , 59 en 6o van den tweeden druk.
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van hunne groote mannen bij alle edele Volken te regt
iets Goddelijks heilig moet ons dan wel ons Vaderland
zijn, 't welk de asch van zoo velen zijner ontlerfelijke
zonen bevat. Geen land toch , zoo klein als het onze,
mag op zoo vele geachte namen roemen , in alle vakken
der meest nuttige bedrijven ; en zoo lang onze gefchiedboeken zullen gelezen worden , en onze nakomelingen
niet geheel ontaard zullen zijn , zullen zij, met ons, hun
Vaderland als een heiligdom eerbiedigen , hetwelk het ífof
van zoo vele grooten en edelen bewaart tot den dag der
algemeene vergelding. Waarin toch hebben onze Vaders
niet uitgemunt , wat waarlijk belangrijk mogt heeten ?
Hebben zij niet de gewigtigile ontdekkingen gedaan, en
het Vaderland der Drukkunst gef'cicht? Waren de weten
niet lang bij ons in aanzien , toen het overig-hcapen
Europa nog in het duister lag ? Is het licht der gezuiverde
wijsbegeerte, letterkunde en godgeleerdheid niet van ons
tot• onze naburen overgegaan ? Waren onze geneesheeren
en regtsgeleerden niet reeds vroeg allerwegen beroemd ?
Gaven wij niet het edel voorbeeld van flaatkundige en
godsdienilige vrijheid? Was ons Vaderland niet, van
vroege tijden her, de veilige toevlugt voor alle vreemde
flagtoffers van gewetensdwang en geweld, en waren wij
niet reeds rijk geworden door onzen eerlijken handel,
toen het vooroordeel der middeleeuwen, overal elders,
den koophandel nog als fchandelijk verfoeide? Men moge
het dan al of niet eene vrucht mijner nationale fierheid noemen; maar het is mij altijd als blijkbare waarheid voor
dat God ons Vaderland , zoo belangrijk voor-gekomn,
de verheffing van den menfchelijken geest en voor de
uitbreiding van het ware en goede onder zijne kinderen
op aarde , in alle tijden , gezegend heeft , ten zégen voor
het overige menschdom.
Heilig, eindelijk, moeten wij ons Vaderland achten,
uit hoofde van de zoo zonderlinge befcherming van Hem ,
die het lot van alle Volken regelt. ik behoef Li niet
rond te voeren door onze vaderlandfche gefchiedenisfen,
om u te doen opmerken de menigte van allergeduchtíle
,
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gevaren van allerlei aard , welke de Algoedheid van dit
land afgeweerd , of wel in bronnen van zegen voor ons
herfchapen heeft. Zij verloste ons vaak, nadat alle hoop
op redding vervlogen , en alle uitzigten op menfchelijke
hulp verdwenen waren. Dit bleek reeds bij onzen oor
als Natie , ten tijde der Spaan beroerten,-fprong
waarvan wij reeds gewaagden. Elk blad íchier van onze
jaarboeken getuigt van Goddelijken bijfhand; en wie vindt
in dezelve niet meer dan één tijdvak , waarin onze toefand zoo reddeloos fcheen, dat de Inagtiglte Natiën onze
bede om hulp niet durfden verhooren , en onze bondgenooten zelve ons aan ons jammerlot overlieten ? Het
is gebeurd, (om nu maar iets te herinneren) dat, in een' tijd
van zeer hevige burgertwisten en partijfchappen, door
oproer en geweld gekenmerkt, twee vereenigde Koningsvloten der vermogendtle naburige Rijken onze kusten
bedreigden en benaauwden, -- dat, gelijktijdig, twee
geduchte legermagten van onderfcheidene Vorflen, als
door een' tooverflag, tot in het hart des lands, zelfs van
.Holland, waren doorgedrongen , — dat de verwarring ,
magteloosheid en fchrik , aan onze zijde , zoo groot
waren, dat men, in onze hooge Vergaderingen, reeds
fprak van dijken en dammen door te íteken , en, met het
rampzalig overfchot van het geredde, ter vrije zee een
ander Vaderland te zoeken. Zoo hoog klom folns de
nood; maar ook zoo zonderling en zigtbaar was , toen
en altijd, Gods almagtige befcherming, dat de verlosfing
vaak uit Benen hoek kwam opdagen , aan welken ook de
fchrandertle flaatsmannen nimmer gedacht, of dien zij
daartoe gansch ongefchikt gekeurd hadden. Zoo aan
waakte Gods goede Voorzienigheid voor ons-houden
dierbaar Vaderland , dat het, in hoe vele en zware
oorlogen ook gewikkeld, hoc dikwerf ook de twistappel der ons omringende ílrijdende magten, hoezeer
ook eenmaal geweldig aangegrepen door den tuimelgeest
der toomelooze vrijheidzucht, die meer dan één werelddeel gefchokt en beroerd heeft, fchoon ook door
vreemde legers overdekt, en, na derzelver verdrijving,
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door de kern van N A P 0 L E o N'S geoefende krijgers weder met woede aangevallen, zich echter fleeds heeft
ílaande gehouden, en zijn moedig hoofd verheven boven
de ftormen der oorlogen, boven de dwarlwinden der
menfchelijke driften, opgevolgd door verfchrikkelijke
aanvallen der natuur, die ons dreigden te vernietigen.
Dit alles hebben wij noch aan menfchelijke kracht en
wijsheid, noch aan edelmoedige opofferingen van goed
en leven , noch zelfs aan de dapperheid der roemrijke
befchermers van onzen vaderlandfchen grond alleen te
danken. God, God alleen kon zulke wonderen fcheppen ! Ja, dit land heeft den flroom der onrustigfte tijden
en de ftormen der geduchttie rampen niet min ftandvastig verduurd, dan de zeegolven, welke op onze kusten
breken. ja, het zijn de goedertierenhelen des Heeren,
dat wij niet vernield zin geworden, en zone barmhartigheden over ons hebben geen einde gehad tot op
dezen tegenwoordigen dag!
En dat Vaderland, Nederlanders! zou ons niet dier
niet heilig zijn , hetwelk God zelf , door zijne-bar,
zonderlinge befcherming , zoo zigtbaar geheiligd heeft,
waarin zijne zegenende tegenwoordigheid allerwegen, in
onwaardeerbare weldaden zonder tal, aanfchouwd , en
zijne goedheid gefmaakt wordt in ontelbare groote voorregten, waarin wij ons, ter eere van zijnen Heiligen Naam,
boven vele Volken der befchaafde wereld mogen verheugen ! Een land, waarmede de Voorzienigheid dus nog
groote oogmerken moet hebben, welks val zij nog niet
heeft willen gedoogen , waaraan zij eenen wi L L E BI
DEN EERSTEN tot Stichter, en zijnen waardigen
Naamgenoot, tegen aller verwachting en veler wenfchen,
tot Her(leller en Befchermer gaf, dat land moet ons
heilig wezen. Ons, die er aan gehecht zijn door de
fluweelen koorden der natuur, door de deugden en vooral door de menfchenliefde van velen onzer medeburgers,
door onwaardeerbare heilgoederen, vooral van eenen
geestelijken en zedelijken aard , — ons , die eenen grond
betreden , geheiligd door het bloed van onze Vaders ,
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die de begraafplaats is van eene onafzienbare fchaar
van uitmuntende en edele mannen , — ons , wier Vader
dikwijls door Gods bijzondere befcherming ge--landzo
heiligd, is tot heilige oogmerken, — ons roept natuur,
gevoel, gefchiedenis, ondervinding, de Godheid zelve,
met ééne ílem, toe: dc plaats , waarop gij flaat , is
heilig land.
Dit land nu wordt belaagd door een Volk, dat ons
reeds lang, zonder reden, veracht en gehaat heeft, —
waarmede wij, tot ons ongeluk, buiten de fchuld van
onzen Koning, hebben moeten vereenigd zijn, — dat daarvan intusfchen ontelbare fchoone vruchten plukte; —
door een Volk, welks voortbrengfelen, in onze huisgezinnen , maar al te zeer , tot groot nadeel van onze eigene
fabrijken en handwerkslieden, gewild waren, — dat,
om de vereeniging niet ons te bevorderen, door het geeerbiedigd Hoofd onzer Regering Reeds op de minzaamfle wijze behandeld , gefpaard en grootelijks bevoordeeld is, — dat nimmer zoo gebloeid heeft in rijkdom en aanzien, als door zijne gunst, en dat, evenwel,
altijd gemord, zijn bewind tegengewerkt, zijne dagen
verbitterd en zijne goedheid misbruikt heeft, fchoon
valfchelijk feesten vierende en gejuich aanheffende in zijne
tegenwoordigheid , doch overigens hem en ons lasterende
en fmadende, op alle mogelijke wijzen. Dit Volk, reeds
de kwelling van den verlichten en edelen l' eizer j oz E F II, wien het mede weleer ondankbaar verguisd
heeft, en alleen te regeren door het onbepaaldfte geweld, (gelijk de ondervinding nog nader zal doen zien)
is tot openlijk oproer, plundering en brandlichting overgeflagen , — verwoest en vernielt alom , lastert en hoont
openlijk, op eene voor ons duldelooze wijze, al wie
nog tOt ons behoort , — berooft en mishandelt zelfs
onze ongewapende en vlugtende krijgslieden , — neemt
onze vestingen weg, -- weet van eer noch gegeven woord
aan derzelvet verdedigers, — houdt velen van hen, uit
louteren haat, in harde gevangenis, — wordt, door de
eerloosheid van velen der hunnen, die weleer trouw
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zwoeren aan ons bewind, en door het toevloeijen van
vreemde fortuinzoekers en oproermakers , van dag tot
dag geduchter, — dringt onze legers , jammerlijk gedund, naar onze oude grenzen terug, en kwelt ons
met gewapende aanvallen , die, wanneer zij naar hunnen
wensch gelukken mogten, dat de Almagtige verhoede!
ons land met naakte en hongerige vreemdelingen zouden
overdekken, onze fchoonfle inflellingen den bodem inflaan, ons geldwezen uitrooven, en geheel ons Vaderland
de rampzalige prooi doen worden van eene listige en
hoogst gevaarlijke vereeniging van ongeloof en bijgeloof
beide, evenzeer wraak en woede blazende tegen onze
dierbaarfte voorregten. Dit zou het lot zijn van het
land onzer Vaderen! Daarvoor zouden zij, en wij na
hen, zoo veel gearbeid, opgeofferd en verduurd hebben
ten algemeenen beste! Daarvoor zouden zij roemrijk
geleefd, en, grootendeels, den heldendood geflorven
zijn, opdat dit heilig land door muitelingen en roovers overweldigd en uitgeput, onze eer verguisd, onze
vlag weggeworpen, onze wet naar vreemd bederf nog
sneer verminkt , en de Elam van O R A NJ E, dien zij
onverzoenlijk haten, uitgerooid zou worden, — opdat
onze edele Koning nogmaals den bitterhen haat buiten
zijn Vaderland zou moeten ontwijken ! En dit zouden
wij gedoogen !... Landgenooten! de grond, waarop iv
(laan, is heilig land; en wij zouden niet alles doen
en lijden, om deszelfs volslagene ontheiliging te verhoeden ! Eerst onlangs is hij gezuiverd geworden van
het vreemd gebroed, dat hem ontwijdde, en nu zouden
wij hem door nog veel fnooder gefpuis laten overheer
bezoedelen !... Landgenooten! Het enkel denk -fchen
doet mij fidderen, dat gij dit zoudt kunnen toe--beld
laten, of zoudt moeten lijden. Denkt toch niet, dat
dit gevaar niet te vreezen is, en dat men zich gelukkig
zal achten, wanneer men Hechts geheel van ons gefcheiden is. Weet gij dan niet, dat men er, met ondragelijken hoogmoed, openlijk voor uit durft komen, dat men,
eer men iets van vrede wil hooren , bij voorraad, onze
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Iegers verre achter onze vestingen wil hebben, waar
wij fchier niets zouden bezitten, om hen af te keeren 2 Weet
gij niet, dat men vlamt , om uit onze goederen hunne
verwoestngen te hernellen, en dat men niets meer verlangt , dan zich een groot aantal bandieten van den hals
te fchuiven , om hun , ten onzen koste , brood en kleederen, en wat zij meer verlangen, te verfchaffén? Weet
gij niet, dat ons leger zeer verzwakt is, in meer dan
één opzigt, — dat wij den winter te gemoet gaan, die
onze rivieren en overftroomingen bevloeren kan, en dat
wij met een Volk te doen hebben, overmoedig op hunnen voorfpoed , werkzaam door hunnen opgewonden
geest en door roofzucht verhit ?
Neen, de vijand moet niet gering geacht, het gevaar
vooral niet verkleind worden , zullen wij niet vergaan.
De Koning, die vooral geen vriend van nuttelooze ver
opoffering van 's lands pennin--ontrusigedlz
gen is, de Koning, met alles volkomen bekend, roept
de geheele Natie bij alwat heilig is te wapen, en vordert van haar, in alle opzigten , denzelfden grooten

fiver en geestkracht ter behoudenis, dien onze vijanden ten verderve betoonen. Alzoo verlangden wij, dat
Hij fpreken zou , want dit vereifchen de omilandigheden ;
en, indien al het lot van ons Vaderland door loutere
onderhandelingen kon beflist worden, 't geen vooral
niet waarfchijnlijk is, omdat men zich tot de ongerijmdtle
eifchen geneigd betoont , wie ziet dan echter niet , dat
al het goede, dat wij bedingen, of liever, al het kwade , dat wij keeren kunnen , alleen door onze allergeduchthe houding kan en moet worden verkregen of afgeweerd? (*) Evenmin hope men, te dien einde, op
vreemden bij(tand , meestal (wij hebben het meermalen
(*) Thans is de ftand van zaken, door de wapenfchorfing en de tusfehenkomst van vreemde Mogendheden , wel
eenigermate veranderd; maar wie ziet echter niet, dat dit
nog steden waarheid blijft, en misfchien nog lang zal blij
-ven!i
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gevoeld) een middel , zoo erg als de kwaal , en
waarvan wij, in den tegenwoordigen ftaatkundigen toeftand van geheel Europa, niets te wachten hebben.
Geheel de wereld, Landgenooten! ftaart veeleer op ons
eigen gedrag, dat, naast God , ons lot zal moeten beílisfen voor eene toekomst, die, naarmate van ons te
gedrag, eervol of fchandelijk, rijk gezegend-genwordi
of verderfelijk voor ons en onze nakomelingen zijn zal.
Maar zou God onzen val, den val van dit heilig land,
dat Hij zoo vaak verdedigde, gedoogen? Zou Hij zoo
vele Vaderlandsliefde, als thans reeds betoond wordt,
laten verguizen en niet eenmaal zegenen? Neen , ik kan
het niet gelooven, en acht mij , met u , hoogstgelukkig, dat Hij onze rots en ons fchild is, gelijk Hij immer voor onze 'Vaderen was. Maar onze Vaderen waren wakkere , ijverige , dappere mannen , voor wie dit
land, inderdaad, een heiligdom was. Zij vertrouwden
vast, dat God hun niet begeven of verlaten zou; doch
dan alleen , wanneer zij zelve het befchermden , — wanneer hun daartoe niets te dierbaar was , of te moeijelijk
viel , — wanneer er niets verzuimd werd, dat gedaan
moest worden tot algemeen behoud , — wanneer er
geen tijd verloren ging, dien het Vaderland voor zich
eischte; want zij waren wijs genoeg, om te weten,
dat God hen reeds daarin aanvankelijk hielp , dat Hij hun de
vereischte ziels- en ligchaamskrachten tot eigene werk
gaf, en dat zijne Voorzienigheid, ten beste-zamheid
der menfchen , derzelver getrouw gebruik altijd vooronder(telt. Daarom waakten en baden zij tevens , vertrouwden op den Heer en deden het goede, en wachtten ,
op deze wijze alleen , Zijnen zegen op hetzelve gerustelijk af.
Wel dan, Landgenooten ! liet gevaar niet verkleind, —
de vijand vooral niet gering geacht, maar ook niet gevreesd , — geene ijdele hoop op menfchen , maar alleen
op God gebouwd, die den flouten helpt, den werkza
zegent, maar den tragen bloodaard, den verwaar--men
loozer van zijn heiligdom, overlaat aan het lot en de
verachting , die hij waardig is. — Veel , zeer veel goeds
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hebben wij te verwachten , en verre van hopeloos is de
heilige zaak, waarvoor wij ijveren; maar het moet
waarlijk ijver zijn, die ons bezielt, en alles moet nu
wijken voor een heiligdom , van welks behoudenis voortaan alles op aarde voor ons en de onzen afhangt. Ja,
het Vaderland zal nogmaals behouden, en onze zaak
volkomen gered , en misfehien zeer gunhlig gekeerd
worden, wanneer men ons de magt wél ziet gebruiken, die wij bezitten; daartegen is geene magt, die van
buiten komt, en geene befchutting heeft, zoo als wij die
hebben in onze rivieren , finalle wegen , Huizen en vestingen, befland. Wij hebben die slechts te verdedigen;
zij, te veroveren. Wat van beide is gemakkelijker? Wij
hebben de zaak der orde en des regts der deugd en
der wetten , het heiligdom des Vaderlands en der menschheid ten doel; zij, het rijk der Helle. Wie kan meest
hopen op Gods zegen? Wij hebben aan ons hoofd
een' Koning, die God voor zijnen Koning erkent, —
wien dit land een heilige grond is, — die ons allen
liefheeft, en bewijst, dat Hij durft en kan doen , wat
gedaan moet worden ; zij , eenen booswicht (*) , dien al,
wat God eerbiedigt en braaf is , verfoeit. Zij hebben
het zwaard genomen tot oproer, en zullen er door vergaan; wij, er door gered worden. Wat zouden wij
dan vreezen, als wij algemeen ter hand nemen, wat
wijsheid en godsvrucht gebieden?
Onze pligt is dan moed en vertrouwen op den Aller
werkzaamheid en krachtbetoon , onbepaalde-hogilen,
onderwerping en trouw aan Koning en Vaderland. Of
meent gij, dat ons lot nog dragelijk, dat ons leven nog
verkieslijk zou zijn , zoo wij ons de wet moesten laten
hellen , door booswichten , zoo als wij onze vijanden,
helaas ! maar al te ongelukkig, hebben leeren kennen,
of door welke andere booswichten het ook zou mogen
gefchieden ? Men omringe dan ons heiligdom tegen
hunnen pestvloed met een' ondoordringbaren muur; men
-

(*) Toen fcond D E POT TE R met de zijnen nog aan het
hoofd der muiters.
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weérlla de woede, of wij zijn verloren. Geene verdenking, geen wantrouwen, geene waanwijze berisping,
geene misnoegdheid over bijzonder bezwaar, ten zij wij
alles wilden verlammen en bederven. Een' welgewapeilden kring gefloten rondom onzen Koning doorallen, oud
of jong, rijk of arm, en dien kring vooral niet ge.
opend, dan waar onze lijken vallen , opdat hij fpoedig
weder door braafheid en trouw op nieuw gefloten worde.
Ieder, in twat (land ook, íia waakzaam op den post, hem
toevertrouwd, en verlate dien niet, zoo lang pligt
hem trouwe gebiedt. Onvermoeidheid , zoo lang er nog
iets te doen valt, wat de voorzigtigheid eischt, zij het
kenmerk van ons en alle brave burgers. Iedereen ; wie
hij ook zij, beperke zijne weelde, offere, wat hij flechts
kan , voor de goede zaak, voor de huisgezinnen onzer
uitgetogene brave medeburgers, voor de verpleging onzer
zieke en gekwetlle verdedigers, voor de uitru§ting
van minvermogende vrijwilligers tot den edelften firijd,
en vereere alzoo zijne Christelijke belijdenis. Één enkele huiver voor de goede zaak baat meer, dan millioenen zuchten en klagten. Geen ijdel gepraat, geen gezwets , geen , fchelden en tieren tegen onze vijanden,
zelfs geene tranen, hoe talrijk ook, kunnen het Vaderland redden, of ons behoeden voor een gejammer zonder
nut en zonder einde, wanneer het eenmaal mogt verloren
zijn. Iedere gade, iedere moeder toone het Vaderland heilig
te achten, en , wapene zich en de haren met moed , om
met hetzelve niet alles te verliezen. Voorts zij een
ieder rustig en vreedzaam ; en die er aan denken mogt, om
in algemeene onrust of oproer zijn bijzonder voordeel
te zoeken, hem volge vloek en draf , gelijk het ligchaam
de fchadttw ! Zoo , maar ook zoo alleen, kan wet en
orde onder ons blijven wonen , het heiligdom van ons
en onze Vaderen bevestigd en beveiligd, alle blaam van
hetzelve afgeweerd worden , en deszelfs roem met nieuwen luister prijken onder de Volken der aarde. Zoo
worde de band van vereeniging en liefde tusfchen Vorst
en Volk nog flerker ! Zoo worde het lijden van ve-
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jen , en het leed van Hem en ons allen , in deze zorgvolle en droevige dagen, door Gods goedkeurende gunst,
rijkelijk vergoed! Zoo moge de ramp, onder Zijn wijs
beftuur, vruchtbaar voor ons worden in wijsheid en
Christelijke vroomheid ! Zoo moge onze drdefenis , die
slechts tijdelijk is , ons , door C HR 1ST U S , een eeuwig
gewigt van heerlijkheid werken, en onze Vaderlandsliefde, gelijk _de Zijne, door ijverige werkzaamheid en
groote opofferingen krachtig bewezen, door den Algoede, te zijner tijd , bekroond worden met herftelde rust
en vernieuwde welvaart voor oils en onze kinderen! —
Amen.

HET KLIMAAT, DE PEST EN DE KRANKZINNIGEN HUIZEN IN EGYPTE.

D

e kamfim, of fimoum , waait te fllexandrië gewoonlijk van het begin van Mei tot het einde van Ju.
nij. Deze verpestende wind komt uit het oosten, van
den kant der woestijn , en verlapt zoo zeer het ganfche
getlel der menfchen , dat de Europeanen veelal te bed
moeten blijven, en zich ongefchikt voor de geringfte
infpanning van ligchaam of geest gevoelen. Dit komt
niet enkel van de hitte; want de thermometer rijst daarbij zelden meer , dan drie of vier graden. Deze opmerkelijke uitwerkfelen zijn zeker toe te fchrijven aan nog
onbekende oorzaken , die in de geffeldheid der lucht
gezocht moeten worden; de electriciteit fchijnt eene
hoofdrol hierbij te fpelen. Daar van de maand Maart
af geen regen valt . is het land overal droog en dor ;
de grond barst; het Ioof der boomen vertoont zich als
verzengd; de eenige plant, die wèl tiert, is de foda
(falfola foda) , welke in het zand groeit. In de laatfie
dagen van Junij beginnen de noordoostewindeu te waaijen, en houden tot in September aan. Gedurende dezen
ganfchen tijd is de lucht aangenaam en friseh ; des
nachts valt overvloedige dauw, die de planten verkwikt ,
,
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en men verneemt niets -meer van den verderfelijken invloed des fimoums. De dampkring is in Blexandri i
Deeds zeer vochtig en met fijne zoutdeelen bezwangerd,
die zich in de gedaante van kleine kristallen aan de mu.
ren en het huisraad aanzetten. Nogtans fchijnt deze
lucht niet ongezond te zijn ; van borstkwalen ten minDe weet men er niet. — Beneden-Egypte is van Augustus tot het einde van September , ten gevolge van het
overftroomen des Nils, een groot meer. Zoodra de
rivier binnen de oevers terugtreedt, beginnen de werk
komt het gezaaide-zamhednoptvl.IJaurij
ten voorfchijn, en in April is de eerde oogst reeds gefchied. Door kunftige befproeijing weet men van den
grond eene tweede vrucht te bekomen , die in Augustus ,
eer de overftrooming komt, wordt binnengebragt. In Alexandrië is het des zomers niet ongemeen heet ; daar moeten dus andere oorzaken zijn, waaruit zoo zware ziekten foms ontdaan: de nabijheid van het meer Mareotis
zal buiten twijfel veel kwaad doen. -- Opper - Egypte
is zeer droog. Er zijn vierhonderd jaren oude fycomoren (foort van vijgeboomen) , op 'welke misfchien
nooit regen is gevallen; en menige boom van deze
foort groeit op zoo hoogen grond , dat het Nijlwater bij het buiten de oevers treden nooit tot aan
de wortels komt , en de dauw , waarvan boven
werd gefproken , ílrekt zich niet verder uit, dan Midde l- Egypte. In Damiate , Rofette en .1llexandriè regent het foms van November tot Maart, en dan heerscht
er eene gevoelige koude. Maar in Kairo , dat Hechts
vijftig uren verder ligt, weet neen naauwelijks van regen
of koude. In Opper- Egypte regent het misfchien om de
acht of tien jaren eenmaal; doch, zoo de regen begint,
valt dezelve bij ftroomen.
Bij mijne aankomst te Alexandria hcerschte er de
pest in den hoogilen graad. Eiken dag ílierf er zeker
een Europeaan en omftreeks achttien inboorlingen, hetgene op eene bevolking van i6,oco zielen zeer veel is.
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Alle huizen waren gefloten. Men doopte het geld , eer
men het aannam, in azijn. Brieven en andere papieren
werden met tangen aangevat, zelfs nadat men ze gezuiverd had. Op Eiraat droeg men een' fiok , waarmede
men ieder van zich filet, die onvoorzigtig te nabij kwam.
Eiken morgen zocht men met belangflelling te vernemen,
hoe veel kranken er in den verloopen nacht geftorven
waren. Bij het ontbijt (prak men van de pest, bij het
middagmaal befchreef men de aanfleking, en bij het.
avondeten onderhield men elkander over pestbuilen.
Ook op de gezplfchappen der vrouwen liep het gefprek
fteeds over de befmettelijke ziekte: de kat , zeide men ,
kan dezelve verfpreiden; de hond is op verre na niet
zoo gevaarlijk; de ezel brengt zeer ligt de pest over;
van het paard heeft men niets te vreezen ; nieuwbakken
brood is zeer verdacht , maar door vleesch wordt de
ziekte niet medegedeeld, enz. Zag men toevallig iemand
wat lang aan, zoo bevoelde hij zich terliond; eni klaagde iemand over hoofdpijn , of zag hij er bleeker uit dan
gewoonlijk, zoo ontweek hem ieder.
Het pesthuis beflaat uit verfcheidene kleine vertrekken
met een enkel tralievenfler naar het oosten , alsof het
opzettelijk beflemd ware, dat de verderfelijke wind uit
de woestijn daar zoude inblazen. Het eenige huis
deze cellen is een bed van biezen matten met-radin
eene matras en een laken , dat veelal weldra tot lijk
moet dienen. De deur wordt Zewoonlijk achter-kled
den ongelukkigen kranke toegefloten. Een 1drabier,
die tot ziekenoppasfer is aangefteld , zit daar buiten,
en rookt zijne pijp op zijn gemak : flechts zelden gaat
hij naar binnen , om den lijder de brandende lippen te
bevochtigen. Eenmaal daags komt de Italiaanfche Dottore den ongelukkigen bezoeken , ichrijft met veel deftigheid vlierthee of iets dergelijks vooi, en maakt, dat
hij weder wegkomt.
De pest ontítaat zeker meest uit de bedorvene dampen, welke zich uit rottende dierlijke zelfftandigheden
ontwikkelen. In alle Turkfche Reden flagten de vleeschB
MENGT:LW. I831. NO. I.
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houwers midden op de praten , die nooit gereinigd worden. Ook doode honden, katten, kameelen en ezels
verrotten aan den weg en blijven liggen. De Turk ver
zelden van kleederen ; in weerwil der veelvul--wisfelt
dige wasfchingen, is het volk ten uitertle morlg. In de
Reden van het Oosten breekt de pest gewoonlijk het
eerst in het Joden -kwartier uit, waar de erg11e onrein
kan ,echter niet ontkennen, dat de-heidrsct.Mn
pest ook met andere omftandigheden in verband that;
zoo houdt dezelve gedurende de overflrooming van den
Nijl geheel op , en vertoont zich weder, zoodra het
water tot gewoon peil zakt.
Worden de pesthuizen te 4lexandrié zeer Hecht ver
krankzinnigen in Kairo hebben het nog-zorgd,e
erger. Daar bellaat, ja , een bijzonder huis voor dezelven. Ik zal trachten , een begrip van deze inrigting te
geven. De opziener van het krankzinnigenhuis wilde mij
langen tijd niet binnenlaten. Hij meende , dat nooit eenig
Frank daartoe verlof had bekomen ; doch mijne hoedanigheid van hakkim (geneesheer) des Engelfchen Confuls en een half dozijn piasters ruimden alle zwarigheden uit den weg. De opziener nam eene uit leder van
het Nijlpaard vervaardigde zweep , en leidde mij door
een' zeer langen , naauwen gang naar eene binnenplaats ,
rondom welke de verblijven of hokken der krankzinnigen
gemaakt waren. Eenigen der zachtzinnigften liepen vrij
rond ; maar de ongelukkigen in de hokken bevonden zich
met een' ijzeren band om den hals geketend aan de ven
opziener ging met mij rond, en, even-ílertaiën.D
alsof hij eene menagerie van wilde dieren liet zien ,
fchudde en rammelde hij aan de kettingen , ja rukte de
foms geweldig naar zich toe, wanneer de ongelukkige
niet fchielijk genoeg voor den dag kwam. Allen kermden erbarmelijk om brood. Ik onderzocht , hoe veel
hun dagelijksch rantfoen was , en ik vernam met ontzet
dat zij niets ontvingen, dan hetgene hun van tijd-ting,
tot tijd door milddadige lieden werd toegezonden. Het was
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thans bijna middag, en zij hadden in achttien urea niëti
gegeten. Nu bragten twee zeer wel gekleede Turk
vrouwen een' ongemeen grooten watermelon en-feh
twee brooden. Men verdeelde deze gave, en wierp aan ieder
dier ongelukkigen een' brok toe. Nooit zag ik de menfehelijke natuur dieper gezonken. Zij verlionden, als
hongerige wolven , het voorgeworpene , dat op verre na
niet toereikend was. Terllond liet ik voor een paar,
piasters brood, dadels en zure melk halen. Toen deze
levensmiddelen aankwamen, ging er een vreugdegejuich
op, dat mij het hart verfcheurde. Ik vreesde fchier,
dat zij de ijzeren flangen zouden breken , om zich op de
fpijze te werpen. In weerwil van de zweep, waarmede
de opziener heftig rondt oeg , was hun woedende honger zoo groot, dat wij moeite hadden , om onze han
voor hunne klaauwen te beveiligen. Het was ver-den
te zien , hoe zij de fpijs verfcheurden met-fchrikelj
nagels , die werkelijk op arendsklaauwen geleken.
Ik kan niet nalaten , hier aan te merken , dat ook bij
deze krankzinnigen een hoofdtrek van het karakter des
Mahomedaans in volle ilerkte uitkwam. Een man,
die mij dringend fmeekte, dat ik hem brood zou geven,
fpoog naar mij, toen ik zijn hok naderde. Een ander,
die een ftuk watermeloen met de woede van den felflen
honger had gegrepen , at het niet op , maar verborg het
langer dan een kwartier uurs, en wierp het mij naar
den kop, toen ik zijn venfter voorbijging; liever nog
wilde hij eersen Christen honen, dan zijnen razenden
honger Rillen. Niettegenftaande mijne dringende beden ,
ging de verfchrikkelijke zweep meer dan eenmaal over
zijne naakte fchouders.
Bijzonder trok mijne opmerkzaamheid een Turk , die
er goed uitzag, en die Officier onder de troepen van
den Pacha geweest was. De man klaagde bitter ,.dat
hij zoo hard behandeld werd. Hij zeide mij, dat hij
van honger zou Herven, daar hij in verfcheidene dagen
niets te eten had gehad , dan een paar oncen brood. Hij
fprak zoo verftandig over zijnen toeftand, dat ik met
B2
,

,
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verwondering den oppasfer vroeg , waarom toch deze
perfoon opgelloten was. De opziener lachte mij uit,
en antwoordde: Weet gij dan niet, dat de krankzinnigen gewoonlijk, wanneer zij het kalmjle fchijnen , een'
boozen trek in den zin hebben ? Ten bewijze van het
gezegde verhaalde hij mij de gefchiedenis van eenen Neger, een gewezen vleeschhouwer, welken men, omdat
hij zoo bedaard was , vrij in huis liet omloopen. Deze
had, namelijk, eens bij nacht een' zijner makkers geflagt,
naar de kunst in (ukken , gefneden , en in elk hok een
gedeelte gebragt. Sedert , zeide hij , z jn vij op onze
hoede, daar zij anders misfchien elkander, tot den
laatjien man toe, verflinden zouden.
Ik onderzocht naar de oorzaken , die aanleiding hadden gegeven, dat de bewoners van dit huis, dertig in
getal en allen van het mannelijk geflacht , krankzinnig
waren geworden. Vier hunner waren in hunne verftandelijke vermogens gekrenkt , omdat zij te flerk hashis,
eene bedwelmende floffe, die uit de bloemftampertjes
van den hennep bereid wordt , gerookt hadden. Vijf
anderen waren vergiftigd geworden , waaronder drie door
koffij. Drie hadden door geestdrijverij , en één ten gevolge van de bastonnade (ílokflagen) het verfland
verloren.
Ik ken geen land, waar gelukkig de krankzinnigheid
zeldzamer is , dan in Turkije; want geen volk op aarde
denkt zoo weinig, als de Turken. Eene ramp, die bij
eenen Europeaan de herfenen in verwarring zou brengen, fchijnt op het gevoel van den flrabier naauwelijks
te werken , zoodat hij onder omfaandigheden , welke bij
menigeen aanleiding tot zelfmoord geven, koel en droog
zegt : 111/ah karim (God is groot) ! Ik zag te Rofette ,
hoe een -4rabier den puinhoop van zijn zoo even ingeftort huis befchouwde ; het eenige woord , dat hij liet
hooren, was: 11//ah , karim ! — Een Engelschman viel
in den Nil. Zijn reisgezel bad de Irabieren , die in
het vaartuig waren , zeer dringend, dat zij hem te hulp
zouden fnellen ; maar zij Ploegen de oogen naar den
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hemel , en riepen : Allah karim l De ongelukkige ver
Daar zij gelooven , dat geene menfchelijke wijs--dronk.—
heid het ongeluk, dat komen zal, verhoeden kan, zoo
rekenen zij het zich tot verdien fle, geene moeite tot afwering te doen , maar ongevallen moedig te verdragen ; en
de Arabieren drijven daarin de wijsgeerte , indien men het
zoo noemen mag , nog verder , dan de Turken. Ik weet
geen voorbeeld van zelfmoord in Turkije of Egypte, en
nooit heb ik hooren zeggen, dat een Arab/er uit vertwijfeling krankzinnig is geworden.
Ik deed moeite, om den opziener te beduiden, dat de
krankzinnigen zachter en menfchelijker behandeld moesten
worden. Ik voegde er bij , dat men, zoo doende, welligt
bij eenigen het gebruik van het gezond verfland zou herflellen. Maar hij fchudde het hoofd, en meende , dat
het onmogelijk was ; dat alleen de zweep eene heilzame
uitwerking had, en dat men hen Hechts onfchadelijk moest
maken; en wat is er ook aan gelegen, zeide hij, of zij
weder gezond worden, dan niet?
DR JONGSTE UITBARSTING VAN DEN VESUVIUS

Sieh die/en Spiegel
Die/es Golfs, weiteben and fegelreich, an!
Sieh von fern herwehen den Rauch Neapels,
Sieh des Vefuvs Rauch!
PLATEN.

E ene frisfche koelte — een vento Greco -- dreef

ons van de immer bloeijende velden van Sicilië naar de
heerlijke kusten van Napels. Wij hadden Palermo des
avonds ten negen ure verlaten , en bevonden ons den
volgenden morgen reeds in het gezigt van Uttika. Eene
zoo fpoedige vaart is zelfs bij de beste zeilers eene
zeldzaamheid, en de wakkere hapitein, een vlug en
bekwaam Genuees , gaf ons blijde hoop op eene zeer
gelukkige reis , daar de reeds gunftige wind tegen den
avond bijna zuidoost werd. Niets evenaalt de afmattende
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verveling van doodflilte op zee — niets de algemeene
vreugde, wanneer een gewenschte wind de zeilen doet
zwellen , en het fchip over de rollende golven als weg
dan onder ons ook vrolijk gezang, en-vliegt.Zowas
onze vreugde fkeeg ten top , toen wij , bij de laatste gloeijende ftralen der in volle pracht ondergaande zon , die in
zee fcheen te duiken, het hooge, rotsachtige flrand des
marmereilands van T I B E R I U s(*) ontdekten.
Wij verlieten het eene paradijs , om het andere in te
treden. Bij het naderen tot een nieuw en fchoon doel,
gevoelde niemand behoefte aan Ilaap. Offchoon wij wis
dat wij , des nachts de haven binnenloopende -ten,,
niet vóór den volgenden morgen verlof zouden bekomen,
om aan land te flappen, befloten toch allen, bij zoo
aangenaam weder niet te 1lapen , en het gezelfchap van
vreemdelingen verzamelde zich in de fraaije kajuit, welke
met derzelver camerine's voor de vrouwen tot nacht
ontbreekt den reizenden in-yprblijfemdwas.Ht
deze fchoone landen nooit aan Plof tot onderhoud ; en
nergens zou de onmogelijkheid van mededeeling ongelukkiger of althans ontevredener maken , dan in Italië. Men
heeft zoo veel gezien, ondervonden, genoten, dat men
al dat heerlijke niet lang in eigen' boezem kan opfluiten.
Ieder ontwaart behoefte, om aan zijn gevoel lucht te
geven ; en de aandoeningen , welke door ongewone natuurtooneelen in het menfchelijk gemoed veroorzaakt
worden , moeten in woorden zich ontlasten. Zaken ,
die meer voorwerpen van í}i1 gepeins zijn , kan men
in zijn binnenfle als opfluiten en daar met gedachten ver
maar dingen, welke de zinnen flerk aandoen,-werkn;
laten geene willekeurige beperking toe: het overvloeijende hart moet woorden en menfchen zoeken , om aan
zijne gewaarwordingen ruimte te geven, en zijne vreugde
aan gelijkgeftemde zielen toe te roepen.
Deze, door allen gevoelde, behoefte bragt ons klein,
(*) Keizer TI BER I US leefde foms als verfcholen op het

woeste eilandje Capri , op de kust van Napels.
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maar uitgelezen gezelfchap bij elkander. De eene gefchiedenis, vertelling, opmerking verdrong de andere,
en de ernst der mannen werd dikwijls tot vrolijkheid ge•
ílemd door de luimige fcherts van geestrijke vrouwen.
Zoo vervlogen de eerfile uren van den nacht met die
onbegrijpelijke fnelheid , waarmede ons fchip over zee
was gevaren; en fleeds levendiger werd het gefprek, fteeds
vrolijker de boert , wanneer plotfeling een algemeen gejuich der matrozen boven ons losbrak , en het geroep :
Il monte ! it monte ! ( de berg ! de berg !) ons op het
verdek deed komen.
Voor hem, die nooit een' vuurfpuwenden berg aan
heeft de natuur hare hoogte kracht nog niet-fchouwde,
ontsloten. Onder alle de wonderen der aarde is dat harer
vuurbrakende gebergten zeker het meest verbazende.
Dit natuurverfchijnfel, bij donkeren nacht uit zee gezien, gaat alle begrip te boven. Geene niets beduidende
uitdrukking kwam van onze lippen — niemand maakte
eenige hoorbare aanmerking, als vreesde men, hierdoor
eenige f oornis te veroorzaken; zoo zeer hield ieder met
de meest gefpannen aandacht zijnen blik op het groote
voorwerp der algemeene verwachting gevestigd. De wonderbare pracht van het vurige verfchijnfel boeide aller
tongen , en het ganfche gezelfchap bevond zich eensklaps
in eene onbeíchrijfelijk plegtige ítemming. Het duurde
langen tijd, eer wij elkander onze verbazing en onze
verrukking konden mededeelen; en wij hefloten, het
overige van den nacht op liet verdek , in het gezigt van
den vuurfpuwenden berg, door te brengen. Veld(loelen
werden boven gebragt, en wij plaatl}en ons allen in een'
halven kring , naar het natuurverfchijnfel gekeerd, dat
verre boven de onzigtbare oppervlakte der aarde zich verhief. De zachte lentenacht en de allengs afnemende wind
maakten deze uren tot de aangenaamflen van onze reis , en
het fleeds naderend , verheven fchouwfpel verfpreidde eene
tooverachtige bekoorlijkheid ' over dit nachtelijk tooneel ,
dat niet te befchrijven is. De telkens digter zich verheffende vuurzuilen deden den glans der i erren verbleeken ,
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en wij zagen aan het ganfche uitfpanfel des hemels geen
lichtpunt meer , behalve den in alle vuurkleuren tot boven in de lucht golvend opwaarts flijgenden gloedliroom.
Zoo liepen wij de haven binnen. Ieder had reeds
zijn plan gemaakt, hoe hij zoo veel heerlijks van nabij
wilde aanfchouwen. Ieder achtte zich gelukkig, in eenen
tijd te Napels te komen , waarin de zelden verkregen
wensch van alle derwaarts reizenden vervuld werd ; en
niemand wilde voor den anderen onderdoen in floutheid van
ontwerpen, ons het verlangde wonder in de meest mogelijke
nabijheid waar te nethen. Deze algemeene begeerte werd
nog veel flerker, toen ik verhaalde, dat ik reeds vóór mijne
reis naar Sicilië twee malen in den krater nedergedaald
was , hoe verwonderlijk ik dezen afgrond vol zwavel en
lava gevonden , hoc ik zelfs den kleinen Vefuvius daarin
beklommen had, hoe de breede kloven in de , boven dezen afgrond tot een' bewegelijken bodem fcrekkende ,
lava- velden digte vuurklompen onder mijne voeten opwierpen , hoe de wanden rondom rook van zich gaven ,
hoe ik op de bruine , gloeijend heete lava - aarde naauwelijks neer bij den Reilen binnentien rand des kraters kon
opklimmen , en hoe mij dit eindelijk met de uiterf'ce inrpanning, doch fleclits niet verbrande laarzen en kleedederen, gelukt was. Reeds toen hadden de kundige bewoners van Refina en van het meermalen zoo vreefelijk
verwoeste Torre del Greco, volgens zekere onbedriegelijke teekenen , ecne nabij zijnde geweldige uitbariling
voorfpeld; en de bij mijn laatf'c e bezoek kegelvormig
omhoog Ilijgende witte rookzuil, het opdroogen derbronnen in de aan den voet van den Vefuvius liggende dor
maar bijzonder de gistende werking in het binncníle-pen,
van dezen gevaarlijken nabuur, waren zoo vele teekenen,
welke die arme uienfci:en niet angilige bekommering,
wegens de op zoudanige voorboden gewoonlijk volgende
verfchijnfels , vervulden. Ik gaf mijn hefluit te kennen ,
dat ik andermaal wilde afflijgen en, zoo mogelijk, de
uitbariling in liet binnenlle van den krater zelven aan.
Schouwen. Allen rieden naij dit voornemen ten fierkfie
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af, dewijl men toch over den rand heen dit fchouwfpel genoeg kon zien, en men bij verandering van wind, waarop ,
gelijk bekend is, alles aankomt, het gevaar van verdelgd te
worden ligter zou ontkomen. Allen rieden het mij af, behalve eene Engellche jonge juffer. Ik vroeg haar, of zij
alleen mijn plan goedkeurde — zij lachte en zweeg.
De zon was over Kalabrië opgegaan, en had het vuur
van den Yefuvius onzigtbaar gemaakt; maar zijne rookwolken
verfpreidden zich over de llpennijnen, en verdonkerden meermalen het daglicht. De haven wemelde van vaartuigen, en
op den moto (havenhoofd) Ronden duizenden nieuwsgieri.
gen. De boot van de Dogana (Douane) naderde eindelijk
ons fchip ; en nadat het getlrenge opperhoofd ons het gewenschte verlof, om aan land te gaan, had gegeven, maakte
ieder fpoed, om in een der ons omringende roeifchnitjes te
komen. Terwij l men elkander vriendelijk toeriep: Op den
Vefuvius! fcheidde het gezelfcbap, hetwelk door eene gelukkige vaart zoo naauw verbonden was geworden , en ieder
zocht, na het gemeenfchappelijk doortaan van het lastig
onderzoek der tolbedienden , in zijne herberg te geraken.
Is Napels Reeds in onrustige beweging , thans was dit
echter nog meer , dan gewoonlijk , het geval. De uitbaring van JenVefuvius nam van dag tot dag toe, en had dezen
nacht Bene fchrikbarende hoogte bereikt. Men begon, in
de nabijheid van den berg, voor den bodem, waarop men
fond, bevreesd te worden, en hield zich bezig met middelen tot redding in gereedheid re brengen. Maar eerre ontelbare menigte nieuwsgierigen reed op wagens naar Por
Torre dell' 4nnunziata, Retina, Pompeji, en velen-tic,
op den berg zelven, om dezen zoo nabij mogelijk in zijne
vreefelijke fchoonheid te befchouwen. Onder deze laatfen
bevond ik mij.
Het zal noodig zijn, ten behoeve van lezers, welke den
Yefuvius federt de uitbarliing van 1822 niet weder, of mis
nooit gezien hebben , deszelfs tegenwoordige inwen--fchien
dige gedaante te befchrijven , waaruit men afnemen kan ,
dat het afdalen in den krater niet meer zoo bezwaarlijk is,
als eertijds, en dat dit zelfs gedurende de laatlte uitbaring niet onmogelijk was. Bij gemelde uitbariling van 1822,
die eene der aanmerkelijkïlen was , welke plaats gehad hebben, ftortte de ganfche bovenfle top, waaruit vroeger het
vuur werd opgeworpen , in den reeds lang te voren uitge-
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hooiden krater neder, zoodat deze eene veel grootere wijdte
kreeg. Deze fpits, op een' afgeknotten kegel gelijkende ,
is in hare vroegere gedaante in den nu openen buik des
berg nedergezakt , Raat daar thans nog boven de eigenlijke
vuurbereidende opening van den berg, en daaruit kwamen bij
deze nieuwe uitbariling de vuurzuilen voort, — daaruit fortten zich de lava- troomen in het omringende dal van den
krater. Deze inwendige bergfpits noemt men den kleinen
Vefuvius; deszelfs hoogte bereikt naauwelijks het midden
der rotswanden, die den krater infuiten. Van den rand dezer wanden nu overziet men den ganfchen ketel , welke op
eenige plaatfen verfcheidene honderden voeten diep is. Boven
kan tien om den geheelen krater rondgaan, hetgene echter
daar, waar men op handen en voeten moet kruipen, vrij
moeijelijk wordt. Goede voetgangers kunnen in twee of
derdehalf uur de ronde doen. Een blik op dezen afgrond
verwekt inderdaad zeer ongewone aandoeningen, als hier die
vuurkolk met hare onderaardfche verfchrikkingen ons aangaapt, terwijl men daar tegenover een allerfraaist gezigt
heeft op de Middellandfche zee en op de heerlijke golf
benevens hare eilanden. Met verwondering merkt men op,
dat de kleine Vefuvius met gras begroeid is , hetgeen evenwel van de gevaarlijke (toffen, die hetzelve omgeven, eene
bijzondere kleur heeft aangenomen. De grootendeels uit lava
en zwavel gevormde floffen hebben eene geheel eigene en
bijzondere kleur. Men kan in het algemeen zeggen, dat de
lava graauw is; maar dezelve neemt ook allerlei fpelingen
van zonderlinge en vreemde kleuren aan, en de zwavel
fchijnt foms naar niets minder, dan naar geel , te gelijken.
Deze verandering der kleuren moet van den verfchillenden ,
dikwijls afwisfelenden warmtegraad komen. Als ik in Lente
maal naar beneden afdaalde, was de-mand1.,eríl
garfche bodem, die den krater dekt, dermate verhit, dat
men telkens van den eenen lava -brok op den anderen, over
de dikwijls zeer wijde fcheuren, waaruit vuur opfleeg,
fpringen moest; en intusfchen vertelde men mij, dat deze
velden den ganfchen winter door geheel koel en gemakkelijk
te betreden zijn geweest. Het binnenfile van eersen krater
zou bezwaarlijk te fchilderen zijn; maar onmogelijk acht ik
het , de verfchillende vermengingen der kleuren met penfeel
af te beelden. Het eerfte, dat iemand bij het zien dezer
plaatfen van zwavel en vuurvlammen wel voor den geest
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moet komen, is A A N T E'S Iel. ik geloof niet , dat hij zijne beelden van de 4raffen der benedenwereld kon ontwerpen, zonder eenen krater gezien te hebben. Men behoeft
weinig verbeeldingskracht en herinneringsvermogen te bezitten, om bij deszelfs gezigt zich alle zijne beelden van de
firaffen van den Tartarus levendig voor te Rellen. — Reeds
bij mijn eerfle bezoek drongen er rookzuilen rondom uit de
heete wanden en uit den kleinen Vefuvius, en vlammen
fchoten uit de gebort{ en lava - velden, welke den krater
dekken, en zeer onregelmatig, meerendeels in kolosfale klom_
pen, aan en over elkander hangen. Dikwijls gebeurt het ,
zelfs bij zeer rustigen toefland des bergs, dat rotsbrokken
naar beneden rollen , en ook bij het op- en afklimmen in
den krater geraken (lukken lava los en ftorten in de diepte
neder, hetgeen voor de naastvolgenden of vooruitgaanden
gevaarlijk kan worden. Vergeefs zoekt men in deze bene
effene vlakte , en het gaan in dezelve wordt -denwrl ,
vooral om de ongelijkheid van den bodem en om de menig
zeer moeijelijk.
-vuldigefchrn,
Zoo had ik den krater bij mijn eerfte bezoek gevonden.
Hoe geheel veranderd was heden het tooneelt Eene dikke,
witte rookzuil fceeg regtílandig uit den mull, en verdeelde zich
eerst op eene onmetelijke hoogte in de wonderbaarfte, aan
de heerlijkfte bergfpitfen gelijkende , gedaanten. Hoe helder
de hemel ook was , zoo verduisterde toch meermalen de
lucht, wanneer de zich over den ganfchen gezigteinder uitbreidende fneeuwwicte rook al kronkelende eene aschgraauwe
kleur aannam, waardoor zelfs de zon hare kracht verloor.
Offchoon ik boven op den rand des kraters naar zee gekeerd frond, en het middag was , had nu en dan zoo groote donkerheid plaats , dat het uitftroomende• vuur, en niet
de zon, de voorwerpen verlichtte.
Ik had mij eenen der koenfte geleiders uitgezocht , en
nam verfcheidene uren den gang der uitbarfting waar. Het
geraas in den krater was zoo verfchrikkelijk , dat wij Toms
de ooren digt ftoppen moesten, om aan het gehoor geene
fchade te lijden. De wind was nog fteeds zuidoost, zoodat
de rook en de torenshoogte geworpene fleenen feeds naar den
nevensítaanden top gedreven werden , welke geheel met gloei jende asch bedekt was en wel een tweede Vefuvius fcheen
te zijn. Ik ontwierp met mijnen gids een plan voor den
avond, daar ik gehoord bad, dat Hechts weinige dagen ge-
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leden vreemdelingen bij nacht in den krater afgeftegen waren, en ik dit voorbeeld volgen wilde, offchoon de uit.
harding toen nog geenszins zoo ernfig zich vertoonde. Wij
begaven ons terug naar den Kluizenaar, die toebereidfelen
maakte om naar Napels te vlugten. Hier nam ik mijn middagmaal met verfcheidene , vroeger te Rome en Napels mij
bekend gewordene , reizigers , die gekomen waren, om de
uitbarfting bij nacht te zien. Niets vereenigt de menfchen
ligter, dan een gemeenfchappelljk door te flaan gevaar; en
zoo floot zich dan ook ons klein gezelfchap bij den lacrymae
Christi, met welken wijn wij onze flesfchen voor den nacht
vulden, regt hartelijk a;n elkander. Als wij zoo op weg
naar boven gaan wilden , kwam de Engel/die familie , waarmede ik overgevaren was, juist bij ons aan. In zoodanige
omflandigheden verheugt men zich dubbel, bekenden te vinden; en het was geen nietig compliment, wanneer wij elkander wederkeerig verzekerden, dat ons niets wenfchelij kers
had kunnen overkomen. Onze karavane beftond nu uit vier
dames en dertien heeren van verfchillenden landaard. De
zilverlokkige, eerwaardige Kluizenaar beval ons de voorzigtigheid aan. Tot nu toe had ik noch hem , noch het gezel
mijn eigenlijk plan medegedeeld.
-fchap
(Het vervolg en /!ot hierna.)

CHINESCHE ZEDEN.

(Volgens den Rusfrfchen Reiziger

Do13ELL.)

Het Leger , werktuigeljke Kun f en , Petitsmaitres ,
Taoneel, Spel.

Vouwen

,

ikwijls reeds hoorde ik zeggen, dat de krijgsmagt van
D
het Chinefche rijk meer dan een millioen menfchen

bedraagt.
Dit moge waar zijn; maar ik kan verzekeren, dat er nooit
een groot leger betlond , hetwelk , de talrijkheid in aanmerking genomen zijnde , zoo zwak , tot verdediging van het
land zoo ongefchikt en in de krijgskunst zoo onbedreven
was. In her gewest Fokien (To then) was een burgeroorlog uitgebroken ; de foldaten konden denzelven niet dempen , -- doch gewoonlijk wenden zij daartoe ook geene po.
-
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gingen aan: wanneer acht- of tienduizend menfchen te hoop
loopen, om familietwisten te beflechten , blijven de krijgs.
lieden rustige aanfchouwers, tot dat er bloed vergoten is, en
dan onderhandelen zij met de overwinnaars , ten einde die
hun eenigen van de onderliggende partij uitleveren. Daarop
zendt de Regering een fnorkend berigt van behaalde overwinning op de muitelingen naar Peking , en vraagt de toellemming, om de hoofden der gevangenen te mogen laten
afslaan. Het antwoord , dat gewoonlijk toeftemmend uitvalt, is naauwelijks ontvangen, of de ongelukkigen ondergaan den dood , en daarmede is de zaak afgedaan.
Men kan niet ontkennen, dat de Chinezen het, in zeker
opzigt , zeer verre gebragt hebben in de werktuigelijke kun
doch dit is blijkbaar geen gevolg van regelmatig vor--fien;
deren in de wetenfchappen. Veeleer fchijnt het een uit
eeuwen - lange ondervinding te zijn. Met onein.-werkflvan
dige moeite bereikten zij zeker punt, waarop zij flaan ge.
bleven zijn en heeds zullen haan blijven , wanneer zij hun.
ne vooroordeelen niet afleggen en den weg der ware befcha.
ving niet betreden. De Chine/the zijden floffen slaan wel ,
wat glans en vastheid van kleuren aangaat, verre boven de
onzen; dit komt van geene bijzondere loog, althans van
geene den Europeanen onbekende behandeling. Ik zag eens
zijde verwen ; hunne handelwijze was zeer eenvoudig , en
zij gebrujkten dezelfde zuren , waarvan men gewoonlijk in
Europa zich bedient. De glans en vastheid der kleuren zijn
zekerlijk grootendeels aan hunne bedrevenheid in het gebrui.
ken der zuren, aan de gelleldheid der lucht en aan eenige
andere gunflige oumflandigheden toe te fchrijven. Wegens de
zeer geringe dagl oonen , heeft men zeer vele menfchen in
het werk; de arbeid gaat onbegrijpelijk fnel voort, en zoo
lang een noordewind, Lay -fang genoemd , waait, hangt
men de zijde terftond te droogen. In eene andere lucht_
flreek en bij eens: andere wijze van behandelen zou
men veel meer tijd daartoe noodig hebben, en juist hierdoor
moesten de kleuren veel lijden. Nooit verwen de Chinezen
eene kostbare hof, vóór dat de Lay - fung begint te waaijen,
hetgene tegen het einde van september of met den aanvang van October gebeurt. Deze wind heeft eenen ongemeen droogenden aard. Nooit pakken de Chinezen thee of
zijde, voor den uitvoer, bij vochtig weder, zoo niet de
vreemdelingen, die vroeger willen vertrekken, daarop drin.
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gen. Bij het weven mogen zij eene handelwijze hebben ,
die wij niet kennen, bi} het verwen is dit geenszins het
geval.
Vele Europeanen zullen misfchien denken, dat onder een
zoo ernilig, afgemeten en eenvormig levend volk geene
petitsmaitres, geene honvivants gevonden worden Zij dwalen zeer; weinige landen hebben meer van dat kostbaar flag
van menfchen aan te wijzen , dan China, offchoon zij daar
hunne talenten niet tot zoodanige hoogte ontwikkeld-hebben, als in andere gedeelten der wereld. Het toilet van
een' Chine[chen petitmaitre vereischt zware uitgaven: hij
kleedt zich in de kostbaarfle zijden stoffen; zijne laarzen of
fchoenen hebben een' bijzonderen vorm, en zijn uit het
fchoontle wit latijn van Nanking vervaardigd ; de zool moet
eene bepaalde hoogte hebben ; fraai borduurfel omgeeft zijne
kniën; zijne pijpen zijn ten uiterfte fijn; zijn tabak komt
uit de beste fabrijk in Fokien; hij draagt een gouden Engelsch
horlogie , een' tandenftoker aan een' ketting van kostbare parels, en een' waaijer, die te Nanking vervaardigd en met
den geur van welriekende bloemen doortrokken is. Ook zijne bedienden zijn in zijde gekleed; zijn palanquin (drag_
floe!) , kortom alles , wat om en aan hem is , moet zoo
fierlijk zijn, als de ganfche man zelf. — Ontmoet hij iemand zijner bekenden , zoo maakt hij met zijne gekuntlelde
manieren niet minder vertooning, dan de meest volleerde
modepop in Europa en daarbij komen dan de omfiagtige
pligtplegingen , waarin de Chinezen zoo mild zijn. Men treft
foms rijke lieden in China aan, die uit gierigheid zich alleen uitwendig reinigen en opfchikken; terwijl hemd en onderkleederen , die zij in langen tijd niet verwisfelen, aan
hals en mouwen , niettegenstaande het rijke bovengewaad ,
dat veel verbergt, de onzindelijkheid van den drager verraden. Die genen , welke met Europeanen omgaan, geven
meer acht op reinheid; in het algemeen zijn echter de Chi.
vezen niet zoo zindelijk, als men uit hoofde hunner warme
luchtttreek vermoeden zoude. Zij geven zich over aan allerlei zinnel ij k• genot, en zijn geneigd, om alles tot het ui
te drijven. Op hun tooneel heb ik dingen zien voor -terf
ik niet mag befchrijven , en dat nog wel voor-len,di
vrouwen, die er zich zeer in fchenen te verlustigen. Doch
deze worden daar ook zeer verwaarloosd; zij leeren lezen
noch fchrijven ; zij kennen niets anders , dan borduren en
,

:

;

CRINESCHE ZODEN.

31

muzijk, zoo dit dezen naam verdient ; om den tijd te dooden , fpelen zij kaart of domino , en rooken onophoude.
lijk. Mannen en vrouwen van de voorname Handen komen nooit in gezelfchap bij elkander. Voor den Chinees
is het eene fchande, met zijne vrouwen te eten, die ge.
woonlijk niet eens in hetzelfde gedeelte van het huis wonen. Ik ken echter fommigen, die in dezen boven het
vooroordeel zich verheffen , en die zeggen , dat eene andere
manier van leven hun bijzonder wel bevalt. De veelwijverij
heeft zeker aan het karakter der Chinezen groot nadeel gedaan. Daar zijn lieden onder hen , welke zelfs in hoogen
ouderdom nog heeds meer vrouwen nemen.
Als ik op zekeren dag bij een rijk koopman fpijsde, voerde men voor ons zekere tooneelffukjes of laffe kluchten
uit, waarvan al het vernuft hierin betlaat, dat een norsch
en eigenzinnig echtgenoot zijne vrouwen onbarmhartig af.
rost. Wij vroegen , of de beurt van slaan ook niet fomwij.
len aan de laadsen kwam , en verzochten onzen gastheer,
dat hij , ons ten gevalle , nnu mede een f}uk van dezen aard
zou Iaten geven. Hij nam er genoegen in , en liet terftond
twee of drie blijfpelen uitvoeren, waarin de vrouwen ware
Furién waren, en de man er zeer Plecht afkwam. De tegenwoordig zijnde vreemdelingen lachten hartelijk, en wij
konden wel bemerken , dat de vrouwen er veel vermaak in
vonden; maar, toen de huisheer dit gewaar werd, en begreep, dat wij eenen en anderen zet op hein toepasfelijk
maakten, keek hij zuur, werd verlegen, en liet niet toe,
dat men verder fpeelde. Wij mogen hieruit befluiten , dat
de vrouwen, in weerwil der harde dwingelandij, welke zij te
verduren hebben, nogtans fomw»len het meesterfchap over
hare gellrenge heeren erlangen. Bij naauwkeariger waarneming ontdekte ik vervolgens, dat, wanneer een Chinees op
eene zijner vrouwen verlieft, zij hem gewoonlijk onder de
pantoffel brengt. De rijke lieden in China weten eigenlijk
van geen huifelilk geluk; zij zoeken meestal hun tijdverdrijf
in fpelevaarten op het water, in het fchouwfpel, bij de
wachtelgevechten en in andere fpelen.
Het fpel is een heerfchend kwaad onder alle Randen, en
wordt tot de groottle buitenfporigheid gedreven. De Stad
Canton heeft er de ftrengfte maatregelen 'tegen-houdervan
genomen — hid liet de fpeelhuizen fluiten en de eigenaars
geftreng firaffen; doch het duurde niet lang, of er waren
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reeds weder even zoo vele als voorheen, en zij werden bezocht, alsof er niets gebeurd ware. De eenige oorzaak hiervan is buiten twijfel de veelvermogende bekoorlijkheid van
het goud; want goud heeft den grootften invloed op de ziel
van eenen Chinees — dezen Afgod vereert en aanbidt hij
met geheel zijn hart; en dit is geenszins te verwonderen,
daar hij ziet , hoe deze God het zwaard der geregtigheid afweert en den beul in de wrekende armen valt. Behalve
kaarten en dobbelfteenen , hebben zij nog verfcheidene andere fpelen. De meest geliefde zijn de wachtelgevechten ,
de krekelgevechten, en de vederbal, die niet den voet geworpen wordt. Wil men twee mannelijke krekels met elkander laten kampen, zoo zet men ze in eene fteenen kom
van zes tot acht duim middellijn; ieder fpoort zijnen krekel
met eene veder aan, waarop zij langs den rand der kom ronde
loopen; bij elke ontmoeting fluiten zij tegen elkander: is dit
een paar malen gebeurd , zoo geraken de diertjes in woede,
en kampen zoo lang, tot dat zij elkander ombrengen. Hier.
mede vermaken zich geringe lieden ; het wachtelgevecht is
een tijdverdrijf der rijken. De kampwachtels vereifchen eene
nauwkeurige verzorging ; ieder derzelven heeft een' bij zonderen oppasfer. Deze bppasfers dragen dezelve fteeds in een'
zak met zich, en laten ze Hechts zoo veel in de vrije lucht,
als tot de gezondheid, of om ze te voederen, noodig is.
Wil men nu twee wachtels laten vechten, zoo plaatst men
ze midden op eene tafel, waarom zich de wedde::den fcharen
en werpt eenige gierstkorrels tusfchen beiden. Zijn het moedige dieren , zoo grijpt de een den anderen , op het oogenblik . dat hij eene korrel oppikken wil , aan , en zij kampen
woedend een of twee minuten; de overwonnen vogel vliegt
weg, en de overwinnaar blijft in het bezit van de gierst.
De rijke Chir.•ezen hebben altijd een' ruimen voorraad van
wachtels , opdat zij kampfpelen genoeg houden kunnen , om
een groot gedeelte van den dag met dit tijdverdrijf door te
brengen. Ook de weddenfchappen nemen veel tijd weg;
Corns wordt een wachtel , die wegens honderd of meer zegepralen beroemd is , door eene onbekende en onvermaarde
tegenpartij overwonnen; en dan volgen er geweldig groote
weddenfchappen en nieuwe kampgevechten, tot dat de nieuwe
fcrijder ook weder zijnen man gevonden heeft. Bedenkt
men nu, hoe weinig vermaak zoodanig tijdverdrijf, in vergelijking van tijd, moeite en kosten van het houden der
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wachtels, verfehaffen kan, zoo moet men zich verwonderen,
dat hetielve zoo zeer geliefd is; maar alleen buitenfporige
fpeelzucht is daarvan de oorzaak — twee groote gierigaards
van mijne kennis waren groote liefhebbers van dit (pel.
Alen tafel drinkt men te 'zamen, gelijk in Engeland; maar
zal her eens plegtig gefchieden y zoo Baan de drinkenden
op y en treden midden in de kamer-, met de drinkfchaal in
beide handen; daarop brengen zij die aan den mond, en

laten dezelve dan weder tot bijkans op den grond nederda.
len --- die het diepfte buigt, is de hoffelijkfte. Dit herhalen
zij drie, zes of negen malen, waarbij de een naauwkeurlg de
bewegingen des anderen namaakt; eindelijk zetten allen te gelijk
de fchalen aan den mond, 'ledigen die allen gezamenlijk, en
keeren dezelve dan ot^i, ten einde te wonen, dat men ze
tot den laatften druppel toe heeft uitgedronken. Daarop
rhaken zij op nieuw dezelfde complimenten als te voren, en
begeven zich allengs weder aan tafel , om verder den eetlust
Le voldoen. — Zij hebben nog een ander drinkfpel , waarvan
ik eenig denkbeeld zal trachten te geven: Wanneer de bekers gevuld zijn , leggen de beide perfonen, die fpelen willen, de regterhand op de tafel; nil leken zij naar elkander
een' of meer vingers uit , en roepen belden te gelijkt een
drie, vijf, enz. ; wanneer nu de een raad: , hoe veel vingers
de ander uitgeftoken heeft, moet de laatfte drinken. Dit
fpei heeft veel overeenkomst met de mora der Italianen, met
dit onderfcheid echter, dat laatstgenoemden om geld fpelen.
Bij de Chinezen nu duurt dit fpel dikwijls langer dan een
uur, tot dat een der 'fpelers, wanneer hij te veel verloren
heeft en zijn hoofd duizelig begint te, worden , het veld
ruimen moet. Wanneer men te Canton op eenen feestdag
langs de rivier gaat wandelen, hoort men tot vervelens toe
het gefchreenw van dit luidruchtig tijdverdrijf., waarbij men
zich de ruwe zeden onzer voorvaderen bij hunne drinkgela.
gen herinnert.
,

BENE STEMME UIT FRANKRIJK!

(Figaro, 2 Dec. z8to.)
„ De Oorlogskreet was voor Frankrijk altijd een
„

vreugdekreet!"

Cor faire , z Dec. 1830.

O orlog? Waarom niet P Maakt geen omslag, Mijneheeren
MENGELW. 1831. NO. I.
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Koningen van het Noorden ! Wij hebben behoefte aan
eene armee ; wij hebben behoefte aan onbekrompene en
volksgezinde intlellingen ; en , wie weet ? misfchien ver
ons de Oorlog dit alles. Misfchien zijn wij genood -fchat
eens te vechten, om te verkrijgen, wat wij in de-zaktnog
maand Tulij veroverd hebben. Oorlog verkrijgende, is er
Hechts één veldtogt noodig. Fran krijk kan , met ALMAVIVA, zeggen : „ Vechten ! Ik ben een liefhebber van vechten. 't Is mijn beroep." Ons den Oorlog aanbieden , is voor
ons, wat eene jagtpartij was voor den goeden K A R E L X ,
bij de gratie Gods van den troon gewipt!
0 ! wat is dat prettig !" riep een jongeling in de drie
dagen (der jongfle Omwenteling), op de Zwitfers vurende.
Men lachte , men maakte woordfpelingen en puntdichten te
midden van kogels en fchroot; men fneefde met geestdrift
voor de vrijheid; en de bloodaards, zulks niet kunnende
begrijpen, beefden, gelijk eene hen, die eendeneijeren heeft
uitgebroed, en de jongen, pas gekipt , met angst en verbazing, zich in den naasten ftroom ziet ftorten.
„ Maar de koophandel, reeds gefchokt; wat zal er van dezen worden bij den Oorlog ?" — Is de Oorlog niet een tak
van handel ? Koop of ruilhandel , is dat niet hetzelfde ?
Wel nu, men ruile dan buskruid , kogels, fabels en geweren in! Onder het Keizerrijk was men zoo arm niet; en
bovendien, zoo wij onze natuurlijke grenzen hernamen, den
Rijn en Savoje, zou ik meenen, dat wij een' zoeten handel
hadden gedreven. — „ l loe ! nog weder veroveringen ?" —
Geenszins; onze grensfcheidingen. Zonder dat wij er aan
denken, zal men ons dezelve aanbieden, en dan dient men
ze toch aan te nemen. Het is tijd, aan die onzekerheden
een einde ce maken, die wanorde en ontmoediging in de
publieke zaken brengen. Het eerfle kanonfchot zal meer
goed doen aan de effekten , dan al de fijnberekende haarkloverijen der íiaatsmannen. — „Hebt gij dan geene vrees voor
het Heilig Verbond ?” — Meent gij dat der Volken ? — „ En
de Carlisten , die flechts op de aankondiging van vreemden
inval wachten, om HENDRIK V uit te roepen. " — Morbleul
des te beter: wij zullen hen toch misfchien wel eens hier
of daar ontmoeten.
Krijgen wij oorlog, dan, wil men , zal ni EB ITS CH de
verbondene legers commanderen. Wij hebben veel eerbied
voor den overfchrijder van den Balkan; maar het fmart ons,
„
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dat BLUCHER en BARCLAY DE TOLLY dOOd Zijn; wij
hadden met elkander eene oude rekening te vereffenen. Wat
daarvan zij, wij zullen ons best doen, om aan Mijnheer
DIEBITSCIS te toonen , dat hij ditmaal met geen Turken te
doen heeft.
Zie, hoe finds drie maanden zich troepen van kinderen
onder uwe venflers verzamelen ! Zij hebben een' tamboer
opgefchommeld, en trekken de wijk door, en verrigten allerlei krijgshaftige wapenoefeningen. 't Is een lust, dat vuur en
dien ernst te zien , welke zij van onder hunne graauwpapieren fhako's en bezemlelen geweren ten toon fpreiden ! Befchouw de ondergefchiktheid der kleine foldaten omtrent hunne
zelfgekozene opperhoofden! Wel nu, die kinderen zijn Frank.
rijk, voor 't minst deszelfs geest. Hun fpel is het beeld
van dat ontzagwekkend fpel, dat het, met zoo veel geluk,
gedurende vijfentwintig jaren, tegen gansch Europa heeft
gefpeeld. Het brandt van verlangen, om zich twintigvoud
voldoening te verfchaffen voor ééne partij, door hetzelve
verloren.
De mededeeling der Ministers alleen heeft gisteren de
fondfen twee francs doen rijzen.
,

GEVECHT TUSSCHEN TWEE TIJGERS EN EENEN LEEUW IN
DEN TOWER TE LONDEN,

3 DEC 1. 1.

lieden morgen tusfchen I t en 12 ure , terwijl de man,
wiens post het is, de hokken der wilde dieren te reinigen, daarmede bezig was , fchoof hij, onbedacht , eerre fchulfop , welke
dekooi eens grooten Leeuws fcheidt van die, waarin zich een
Bengaal/che Koninklijke Tijger en Tijgerin bevinden. Op het
zien van elkander, blikfemden de oogen dier beesten van
woede. Terflond verhief de Leeuw zijne manen, en fprong,
onder geweldig brullen, op den Tijger los. De Tijger, even
heet ten ílrijde, wierp zich als razend op zijnen aanvaller;
terwijl de Tijgerin haren medgezel moedig bij(lond. Het
brullen en fchreeuwen der firijdenden klonk over het plein,
en bragt bij al de overige dieren de geweldigfie uitdrukking
van vrees of woede te weeg. Het weerlooze gedierte trilde
van angst, e.n liep verfchrikt in de bokken rond ; terwijl de
overige Leeuwen en Tijgers, alsmede de Beeren, Luipaarden, Panters, Wolven cn Hyena's, in hunne hokken rondvlogen, de ijzeren haven uit alle magt fchuddende, onder het
vreefelijkst gefcbreeuw. De Leeuw vocht dapper , maar werd
C2
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ëlndelijk overmand, daar hij te doen had met twee tegen
een jaar hunne wouden hadden-itanders;hflc
vetlaten, terwijl de Leeuw ongeveer zeven jaren gevangen
was geweest. Intusfchen woedde de ftrijd met twijfelachtigen
uitdag, tot dat de Tijger den Leeuw in den ítrot greep en
hem op den rug wierp, wanneer, na herhaalde malen over
elkander heen getuimeld te zijn, de wanhopige Tijgerin den
vijand tegen de borstwering vastklemde. In dezen toehand
worstelde de heer des wouds nog met onverwinbkren moed ,
brullende van pijn en woede. Thans, echter, had men eentgb
ijzeren faven gloeijend genaakt, met wier uiteinden men
den muil en de neusgaten der razende Tijgers befl:ookte, die
daardoor genoodzaakt werden hunne prooi los te laten; máar y
to0dra de scheiding op die wijze Was bewerkt, grepen Leeuw
en Tijger, de een de opper- en de ander de onderkagk van
pastij , Inet hunnen muil bijtende en fchuddend,e elkander
niet moordend geweld. Zoo heftig was hunne woede, dsit
men niet dan met de niterfte moeite; door het netten van
de gloeijende Raven in hunne neusgaten , hen van elkandet
frheidde, en de Leeuw ten laatlte weder in zijn hok joeg,
welks deur onmiddellijk achter hem gefloten werd. Het gevecht duurde ruim een half uur. De Tijger had bij den
jongften aanval een' zijner flagtanden verloren; maar de arme
Leeuw is jammerlijk gehavend. (*)
;

(*) Bijaldien wij hier geene werkelijk gebeurde daadaak ,
door onderfcheidene Engel/the nieuwspapieren vermeld , voor
ons hadden , zouden wij in verzoeking geraken, om aan eene
Poort van profetische allegorie te denken, door den f uwen
Brit op Holland en België toegepast. Die fchijnbaar 'toeval.
lige aanleiding; die dappere Leeuw, door twee Tijgers (twee
tegen één, of ook der Franfchen tijgerhulp) beftookt; die
wederzijdfche verbittering ; die razende Tijgerin (beeld van
Belgifche Furién); dat vechten op leven en dood; die alge
onrust en woeling; dat woedend ítreven der magtige-men
iusteloozen naar deelgenootfchap ; die angst en vrees der zwak.
ken en vreedzamen; die gloeiende laven eindelijk, met welke
andere , vreemde Magt den llriid , ten laatlie ,gewelddadig be.
!list..... Moge het uiteinde van denzelven , de reddelooze
toeftand van den fieren Leeuw, door zoo vele, verklaarde
zoo wel als bedekte, vijanden belaagd, bij de Ui&c mss blij
grond te zijn , als de ganfche zinfpeling zé^ter-kenvc
bloot toevallig Is 1— Redact.
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Eene ware Anekdote.
p den 20 Julij i796, na slete eerhen inval ;ier Franfchen
O
in Zwaben, (fond een deel
legers in een
des Keizerlijken
Wurtembergsch ftadje op den regter oever van den Neckar,
terwijl de Franfchen de voor1taden de„omringende hoogten
op den linker oever bezet hielden. Zeg deel der brug was
door eersrgemelden afgebroken, en met hetzelvQ de gemeen
moordend lood vloog over en weder. Daar-fchap.Het
kwam uit een dorp aan de door de Oostenrijkers bezette,
maar door het vijandelijk gefchut en tirailleurs beflendig ontruste zijde , een oud moedertje , met Bene pverdekte mand
op het hoofd, en wilde met alle geweld gvefi de brug naar
de voorhad gaan. Alle vertoogen en eeregtwijzthgen vruchteloos zijnde, was Iaen genoodzaakt , haar ip arrest te ne-

men; en nu bleek het, dat de Schout van het dorp haar
had gezonden, om, zoo mogelijk, aan een' zijner bekenden

in de voorfad, eenigen voorraad van levensmiddelen te bezorgen. „ Maar, vrouwtje ," vroeg haar de l Q pmanderende
Officier, „ hoe hebt ge 't toch durven wagen, den gevaarlijken togt herwaarts te ondernemen 2 Wat ge dan niet
bang voor het fchieten op den weg " — „ Qeh 1" hernam
liet moedertje met koelzinnige vertrouwelijkheid, „ ik heb,
wel is waar, regts en links om mij heen hoQren fluiten en
brommen; maar ik ftoorde er mij niet aan: want ik dacht,
de kogels zijn niet op mij, maar alleen op de foldaten gemunt, en de ganfche zaak gaat mij immers in 't geheel
,

niet aan."
OP DEN jiELDNDOOb

V#N

JUSTI KLINKHOM R,
Lui<^nqt t4r fee ^
A4N BOORD
VAN Z. M. HORVBT, IIB KOMEET, VOOR HBT OMOERIG ANTWERPEN ROEMRIJK GESNEUVELD, DEN 29 OCTOBER I830.

iet op Zuid. of Noorderbaren ,
NWaar
weleer De Ruyter vocht,
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En, aan 't hoofd van dappre fcharen,
Onverwelkbre lauwren kocht; —
Niet in ftrijd met 's vijands vloten
Hebt ge uw dierbaar bloed vergoten,
Bloed , waar niets in prijs bij haalt,
En , bij 't buldren der kanonnen ,
De eer der zege grootsch gewonnen ,
Met uw' heldendood betaald; —
Niet aan afgelegen Eiranden
Eindigt gij uw heldenbaan;
Neen, van eigen oeverzanden
Grijnst de bleeke dood u aan.
Eigen telgen, Nederlanders,
Rukken Nasfau's glorieftanders,
Muitende, in het (lijk ter neêr;
Eed noch trouw verbindt hen meer;
Wet en orde zijn verfmeten;
,'t Oproer ftuwt zijn drommen voort,
En verwoesting , roof en moord
Kluistren in een flavenketen
Maas en Scheldes oeverboord.
Mon(iers wringen toorts en dolken
In de vuist van woeste volken;
't Vuur des opftands blakert fel
't Snood ondankbaar kroost der Belgen
Toont, aan Bato's echte telgen,
't Beeld der losgelaten hel.
Vruchtbre ftreken, bloeijende oorden
Zijn het driest geweld ter prooi ,
En 't verraad, in fangenplooi ,
Wringt zich om der Schelde boorden;
En de Stad, die-Parma won,
Trots Gianibelli's donder,
Zinkt, zoo diep ze ooit zinken kon,
Onder moordkreet en geplonder
Van een eervergeten rot,
Dat met wet en eeden fpot,
En geen onfchuld zal verfchoonen ,
Voor het alziend oog van God,
Dien ze in 't heilig aanzigt honen.
Maar, getrouwen! wankelt niet ,
Bij der muitren zegelied 1

VA 4 JUSTUS KLINKHAMBR.

Poort en bolwerk moog' bezwijken,
Helden voor barbaren wijken,
Onverliesbaar blijft onze eer;
't Water is ons krijgsgeweer;
Neérland zal zijn vlag niet ftrijken.
Jeugdig flrijder, moedig held!
't Pad der glorie opgefneld,
Kampt gij fier, met Neérlands dappren,
Waar de aloude wimpels wappren.
Vuur en fulfer,, ftaal en lood,
Dienaars van verderf en dood ,
Storten op de plonderaren,
En een bloedftroom kleurt de baren
Van de trotfche Schelde rood.
Muiters! hoort die donderdagen,
Die van onze trouw gewagen,
En 't verraad bij God verklagen!
Neérlands telgen, moé gefard,
Dragen de oude deugd in 't hart;
Leeuwen zijn ze in 't heldenwapen;
De oude roem omzweeft hunn' flapen ;
Muiters! beeft voor 't kroost der zee!
't Heeft weer Trompen op de baren,
En aan 't hoofd der legerfcharen
Staat — voor Maurits — held Chasfé.
De eer van Holland wordt gewroken ;
Puinen ítorten , puinen rooken
Op een' grond, met bloed doorweekt;
En wie ftraks nog dreigde — fmeekt.
Knalt , kartouwen! kraakt , musketten!
Blaast victorie , fcheepstrompetten
Meldt aan een ontaard geflacht,
Dat naar orde hoort noch wetten,
Welk een ftraf de muiters wacht!
Waarom, jeugdige eerbehaler !
Klinkt, in 't rijzend zege -akkoord,
Luid herhaald van boord tot boord ,
Niet uw fiem als zegepraler? —
Waarom ... God ! ... wat vraag ik meer?
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't Edelst bloed ontflroomc uwe adren;
't Moordend vuur van landverradren
Wierp u op her doodbed neér1...
Maar, bij 't wreed gevoel der fmarte
Die uw nadrend einde (pelt,
Toont ge u edel, toont ge u held;
Kalm en rustig klopt uw harte ;
De onverwonnen moed houdt Rand i
Hij zal eeuwige eer verwerven ,
Eer, die, aan den roem verpand,
Uw lofwaard' geflacht zal erven....
Grootsch en fchoon is 't , zób te (tenen
Voor een dierbaar Vaderland!
Donker moge uw fferfuur naken ,
't Oog der ziel wordt mat noch mqê;
Zeegnend roept gij 'c affcheid toe
Hun , wier harten voor u blaken.
Zwaar te dragen valt uw dood
Aan 't getroll'tn ouderhaxte,
Diep gegriefd door vroeg@F fmgrte,
Die de jongfte fmart vergroot. -.Maar, wat troost i; u befchclren ,
Als uw dierbare ouders hooien ,
Dat de dood u van uw' po$t,
Grootsch vervuld, heeft afgelost l
Nimmer, wat hun , in dit leven,
Op hunn' proefweg, mogt omgeven,
Hebt gij hun een' traan gekost.
Snikkend zal hun affcheid klinken;
Maar de hoop der zaligheid
Zal, wertrooscend , voor ben blinken
In de tranen, thans gefehreid.
Lauwartwtgen, oeralgqver
Had deze aarde voor 'u over,
Heldenroem en heldenglans; —
Maar , wat glorie erft ge thans?
Boven ftarren en kometen,
Aan De Ruyters zij' gezeten,
En begroet als Christenheld,
Kunt ge, In 't zalig zielenveld,

VAN ju9TUO RLMKBAMER.
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Aardfchen lof en roem vergeten,
De Evertfens in d'trm gefneld.
Zij, die helden, flaan hunne oogen,
Lang verheerlijkt, uit den hoogen,
Op uw' koudén lijkfteen neér;
Hemelglans omftraalt de graven
Van die nooit verwonnen braven ,
Trots der tijden wisfelkeer:
Naast hun heilig grafgefteente
Toeft de rust uw kil gebeente
In de fchaauw der heldeneer. (•)
Ruit daar, moedige eerbehaler t
Rust daar, jeugdig zegepraler 1
Zeegnend Raren we op uw graf;
Dankend nadren we uw gebeente;
De eenvoud van uw lijkgelleente
Dwingt te hooger eerbied af.
be eer, door u zoo vroeg verworven,
Held! is niet met u gestorven;
Heerlijk leeft zij na uw' dood;
En uw ziel, van hier geweken,
Smaakt, in reiner , zaalger íireken ,
Wellust, dien geen aard' kan kweekent --Zij was voor dit ftof te groot.

4mflerdam, Nov. 1830.

W. ti. WARNSINCB, $z.

(•) Het overblijffel deseugdigen helds is, met krijgseer,
te Ylis/ingen , ten grave gedaald, en rust daar naast het ftof
van Neérlands roemruchtigfte Scheepsbevelhebbers.

BBIMIO1, 0IGIN4.

BEnroeders
1 is de toekomst donker
voorfpelt ze een bitter lot;

Boven maan en ftargeflonker
Woont een wijs en liefd'rijk God.
Hoe de muitzucht toomloos woede ,
En ons dierbaar erf begrimt;
Wij zijn veilig in zijn hoede
Schoon de nood ook hooger klimt.
De oogen Hechts op Hein geflagen,
Die den gang der VorRen wikt,
En die tiaar zijn welbehagen
Aller Volk'ren lot befehikt;
Die de Vad'ren boven denken,
Boven bidden eet gered,
En de zee ons
fchenken
Op De RA ter'I ítil gebed.

wittig
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Wet dan, Broeders! op! ten ftrijde,
En getast naar 't roemrijk zwaard ".
Toonen we ons , ten allen tijde,
Van de Vad'ren niet ontaard!
Komt, als zij, de vuur'ge bede
Opgezonden tot dien God ,
Die alleen en zege en vrede
Schenkt , en muiters maakt ten ('pot
Dan zal Hij den dierb'ren Koning
Hulp verleenen , wijsheid , kracht;
Aan den krijgsman moedbetooning ,
Die haar' fteun van Hein verwacht;
Dan zal 't muitend rot gevoelen
Wie 't vermetel tergen dorst;
Dan baart al zijn toomloos woelen
Heil voor Ne@rlands Volk en Vorst.
G. TEN BRUGGENCATE, HZ.

Almelo, t o Dec.

1830.

SIR WALTER SCOTT EN MR. JACOB VAN LENNEP.

es beaux Esprits fe rencontrent, zegt een Fransch (preekL
woord. Wie daaraan nog mogt twijfelen , vergelijke de volgende coupletten uit eenen zang van W-AL TER S C oTT met
die van eenen van den Heer VAN L EN NEP, en fta, met
ons, verbaasd over dit allezins opmerkelijk zamentreffen!
WALTER s C o T T's Lady of the Lake, Canto 3.

Song.
The heath this night must be my bed,
The bracken curtain for my head,
My lullaby the warder's tread,
Far, far , from love and thee , Mary;
To-morrow eve, more (filly laid,
My couch may be my bloody plaid,
My vesper-tong, thy wail, (weet maid!
It will not waken me , Mary!
I may not, dare not, fancy now
The grief that clouds thy lovely brow ,
I dare not think upon thy you',
,Ind all it promifed me, Mary;
No fond regret must Norman know;
W, hen bursts Clan.Alpine on the foe,
His heart must be like beaded bow,
His foot like arrow free, Mary !
/1 time will come with feeling fraught!
For, if I fall in battle fought ,
Thy hapless lover's dying thought
Shall he a thought on thee, Mary;
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And if return'd from conquer d foes,
How blithely will the evening clofe ,
How fweet the linnet fang repofe
To my young bride and me, Mary/
JACOB VAN L E N N E P'S Schildwacht, (4 coupletten groot.)
Het heigras zal mijn peluw zijn,
De fomb're wolk mijn tentgordijn,
Mijn flaapzang 's wachters referiin ,
En gij zijt ver van mij , Elife 1
Licht dat me een kuil tot bed verfirekt
Een handvol aards mijn lijk bedekt ,
En ook uw treurzang mij niet wekt, Elifel
Uw zang vol melodij.
Ik durf niet denken aan uw leed,
Niet aan de hoop , die mij uw eed
In 't uur des fcheidens koest'ren deed,
Hoe zoet die hoop ook zij , Elife;
Op morgen is' de vijand daar;
Dan valï' geen mingepeins mij zwaar;
Mijn hart zij moedig in 't gevaar, Elife !
Mijn geest bedaard en vrij.
Der liefde is ook haar tijd gefield;
Want, zoo mij 's vilands moordflaal velt,
Dat dan uw naam, in 't laatst gemeld,
Mijn troost in 't Kerven zij , Elife 1
En zoo ik keer, hoe zoet voortaan
Zal dan de zon niet ondergaan
En 't nachtegaaltje vrolijk faan, Elife!
Voor mijn lief bruidje en mij.
Ook andere van het zestal Liederen leveren bewijs van
de innige verwantfchap der beaux Esprits onderling, en
alzoo van de waarheid des gezegden fpreekwoords; bij
voorbeeld;
WALT E R

s e o t T's IYar-fong of the Royal Edinburgh

Light Dragoons.
If ever breath of British gale
Shall fan the tri-color,
-Or foot/iep of invader rude,
With rapine foul, and red with blood,
Pollute our happy [bore, —
Then farewell, homeI and farewell, friends!
Adieu , each tender tie!
Refolved, we mingle in the tide,
Where charging fquadrons furious ride,
To conquer , or to die.
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To horfe! to horfe! the fabres gleam;
High founds our bugle-call;
Combined by honour's facred tie,
Our word is, Laws and Liberty!
March forward, one and all!
JACOB VAN t.aNNaP's Wapenkreet.
Maar zoo de wind np Hollandsgrond
De vlag van Braband groet ;
Zoo 't fchaamtelooze muit'renheir y
In fpijt van dapp'ren tegenweer,
In Holland zet de voet.
Dan hoort dit land ons laatst vaarwel:
Dan , tot in 't uiterst vrij
Trotfeeren wij des vijands ílaal,
Tot ons te faam de zegepraal
Of dood befchoren zij.
Te wapen! op 1 de zon blinkt fchoon
Op Ilandert en musket.
Ons fterkt des eendrachts heil'ge band,
Wijl 't woord: voor Vorst en Vaderland!
Elks hart in vlammen zet.

NON- INTERVENTIE.

]1'on..in..ter..ven..tie 1 Jan! wat mag dat woord beteek'nen?
„ De groote Hanfen — ('k lees het daag'lijks in de krant) —
„ Ze zweren bij dat woord; en 'k zit al uit te reek'nen,
„ Of 't aan de Belgen oorlog fpelt met Engeland." -„ Wat , oorlog ! ! Heel wat acrs beduidt dat Fransch parooltje.
Als jij je buur in nood of naarheid ziet,
„ Dan laat je 'm in de ('teek, en (looft hem nog een kooltje,
„ En zegt : ik moei me met eens anders zaken niet.
,, Dat is non- interventie, Piet!"
Piet keerde naar zijn huis, en lag gerust te flapen.
Maar, midden in den nacht, daar klopt zijn buur hem op.
„ Hei! buurman! fta me bij! Breng llok of knods of wapen!
„ 'k Heb dieven in mijn buis. Op! help me, buurman! opt"
Piet fpringt ter bedlleé uit, en neemt een ladder 'mede.
Hij ziet de dieven in zijns buurthans raam ,
En !telt de ladder ne@r; — zij klimmen naar beneden.
„ Wat, fehurk 1 is dat uw hulp? 'k Vind uw gedrag infaam!"
adept nu z#jh buUtman uit ht raam.
„ Vergeef me, buur! Een fchurk ? Ik ben een Excellentie;
„ 't Was niet zoo kwald getheeird : 'hèt is non•itlterrentie."
V. D. H.
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oen de Heiland der wereld geboren was , zongen
T
Engelen een lied, hetwelk door herders in Bethlehems
velden gehoord werd, en waarvan ten minfte enkele gedeelten of hoofdtoonen in hun geheugen gebleven,
aan andere perfonen medegedeeld , door den H. Lukas
in zijn Evangelie bewaard, en zoo ter onzer kennisfe gekomen zijn. Terwijl wij nu in dit jaar zoo vol verfchrikkingen , oneenigheden, oproeren , oorlogen en geruchten
van oorlogen , wederom het feest van Jezus' geboorte
vierden, hoorden wij onze kerkgewelven van de bedoelde hoofdtoonen des Engelenzangs weérgalmen ; wij
hoorden de woorden: Vrede op aarde , in de menfchen een welbehagen ! als Gene flemme Gods onder ons
klinken. De flrijdigheid van die woorden , met hetgeen
wij in deze dagen op aarde zien gebeuren, trof mij, en
deed mij bef vixen, de gedachten , die daardoor in mij
verwekt werden , op het papier te ['cellen, in de hoop ,
dat, wat ik vertroostende voor mjjze]ven uit mijne overdenkingen putte, welligt voor anderen mede iets troost.
rijks hebben moge.
Vrede op aarde! tongen de Engelen, toen Hij, die
de wereld met God verzoenen moest, in het vleesch
verfcheen ; en toen diezelfde Perfoon zich bezig hield
met zijn werk te volbrengen, en als Leeraar het ge,.
heele Joodfche land doortrok, betuigde Hij: Ik bent niet

gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Onvereenigbaar zijn waarlijk de woorden van de Remelbo.
den met die van den Heiland, ja zij flaan in volflagen€
wederfpraak met elkander, zoolang neen dezelve iaumerkt als op dezelfde zaak doelende en )naelfde
tijdperk betreffende. Maar indexdaad ligt de fchuld
D
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van dit onvereenigbare en van die tegenfpraak alleen
bij de menichen , doordien zij veel te veel alle denkbeelden van geluk en vrede te huis brengen op deze aarde,
en niet genoeg hun leven alhier in verband Rellen met
hun beflaan hier namaals, en hetzelve befchouwen als
daarmede één geheel uitmakende. Trede op aarde!
Ja, Heer Jezus , toen Gij, na de hemelen verlaten te
hebben, en van uwen troon aan 's Vaders regterhand
afgedaald te zijn , de gedaante eens dienstknechts, en,
hoewel Gods Zoon zijnde , het vleesch hadt aangenomen , om de zonden der wereld weg te nemen ,
toen konden de Engelen met alle rept die woorden
juichende en zich over ons verblijdende zingen ; want
uit eenen nacht van dwaling en ellende werd ons ge
verlost, de angfiige onzekerheid aangaande ons-flacht
toekomfiig lot verdween , en de heilrijkile uitzigten bij
ons verfcheiden werden ons geopend. Een' wrekenden
en over onze zonden vertoornden God behoefden wij niet
langer te vreezen. Gij waart het lam, dat voor ons
Rond geflagt te worden , en ons , door het offer uwer
liefde , den weg baande tot een' verzoenden Vader in de
hemelen. Vrede op aarde bevrediging tusfchen den
almagtigen Schepper , van wien het menschdom door
de zonde was afgevallen, en in een' (laat van ellende
gedompeld , waaruit het door niets anders dan uwe zelfofferande te redden was , bevrediging tusfchen den Schepper en het zondige menschdom — dat zoudt Gij te weeg
brengen. Maar Gij waart een teeken , dat wederfproken
zou worden; de uitbreiding, de vestiging en de alge
aanneming van uwe leer zou de oorzaak wezen-men
van vele oorlogen, van bloedvergieten door het zwaard,
van langdurige twisten en oneenigheden. Alras nadat
uwe gezanten , door het ontvangen van de gaven des
heiligen geestes , moeds genoeg zouden hebben bekomen, om uw woord te verkondigen en in uw kruis
openlijk te roemen, zou de vrede in den fchoot der
huisgezinnen geítoord worden, en zouden de vervolgingen beginnen tegen uwe getuigen en tegen de door hen
!
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gei}ichte gemeenten; later zouden er fcheuringen in de
kerk ontdaan, zoodat de verfchillende partijen elkander
te vuur en te zwaard zouden pogen te verdelgen. De
Paufelijke raagt , daarna fchijnbaar ílevig gevestigd zijnde, zou, door fchrikkelijke misbruiken onder de dienaars van uwe Godsdienst zelve, aanleiding geven tot
eene hervorming, die al wederom firoomen bloeds zou
doen vlieten. Die hervorming , eindelijk , niet verfchillende wijzigingen door eene groote menigte uwer belijders aangenomen, zou dezen blootftellen aan de woede
hunner tegenpartijders ; brandftapels zouden ten hunnen
verderve opgerigt worden; Koningen zouden tot hunne
verdelging of zelve het zwaard aangorden, of het aan
hunne krijgslieden in handen geven. En , behalve dit
alles, zou een blinde ijver voor uwen naam de Christenen, wier onderfcheidend kenmerk liefde, behoorde te
wezen, aanzetten , om als beulen te woeden tegen natuurgenooten, die niet in de gelegenheid waren geweest,
U te leeren kennen.
Opent de gedenkfchriften van oudere en nieuwere tij
gij allen, die meer inzigt in deze zaken verlangt;-den,
gij zult vinden, dat alwat ik heb aangeftipt in waarheid
gebeurd is ; en wat nog gebeuren moet , eer liet Christendom onder alle volken verbreid en allerwegen aangenomen zijn zal, zoodat de betuiging van Jezus, dat
Hij niet gekomen is om vrede op aarde te brengen,
maar het zwaard, op nieuw bewaarheid worde — wie
zal dat bepalen? Uit het bovenf'iaande volgt nu, mijns
inziens, dat, indien wij den uitroep der Engelen
Trede op aarde ! willen toepasfen op dezelfde tijden ,
waarover Jezus het zwaard voorfpeld heeft, wij eene grove dwaling begaan; maar dat de fchijnbare 11rijdigheid
van het gehoorde door de herders niet het door den
Heiland gefprokene geheel wegvalt, wanneer wij alle
de jaren en eeuwen , gedurende welke krijg en verwoesting de aarde bedroefd hebben en nog bedroeven zullen , als met het oog van Hem afmeten , voor wien
één dag is als duizend jaren en duizend jaren zijn als
Ds
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één dag, en alzoo, de woelingen der wereld als niets
achtende, tijd en eeuwigheid te zamen verbinden. bre
de op aarde wordt dan bevrediging van God met het
menschdom, zoo al niet zigtbaar, dewijl de menfchen
aan liet zwaard en aan velerlei ellende hier beneden
zullen blootgeíleld blikven, en er zelfs door Jezus'
verfchijning nieuwe oorzaak tot oorlog gegeven is, maar
in daad en waarheid; een vrede voor elkeen , wel
niet volkomen te genieten , zoolang dit korte leven op
aarde duurt, maar na onzén overgang in eene betere wereld. Vóór Jezus' komst verkeerden alle menfchen in
de naarile onzekerheid aangaande hun toekomftig lot; de
grootíle wijsgeeren zelfs hoopten , vermoedden , maar
durfden niet vast vertrouwen , dat er na dit leven een
ander leven wezen zou. Niets was dus natuurlijker,
dan dat de genietingen der aarde en de tijdelijke belangen alles voor hen waren; welligt, meenden zij, wachtte
'hen vernietiging aan gene zijde des grafs ; eene aaneen
tijd en eeuwigheid was dus onmogelijk te-fchakelingv
vinden; en had hun eene henielfche ílem toegeroepen:
wrede op aarde! zij zouden tot vertwijfeling gekomen
zijn , indien zij nogtans tiet zwaard hadden zien blijven woeden. Maar wij , die door de verrijzenis en tie
beloften van onzen fileer de zekerheid van onze eigene
opílanding hebben , blijven willens blind , indien wij niet
erkennen , dat ons eeuwig leven met het uur onzer ge.
boorte begonnen is, dat tijd en eeuwigheid fliét van
elkander gcfcheiden zijn , maar één geheel uitmaken, en
dat dus , welke beloften ons gegeven zijn , dezel've ver
zullen worden , is het dan niet heden of morgen -vuld,
niet zoo lang wij het licht dezer wereld aanfchouwen ,
dan toch eens in liet onmetelijk tijdvak van ons bef'aan.
Vrede op aarde / De Vredevorst , die de aarde (of de
zedelijke bewoners derzelve, de menfchen) niet den Schep
verzoent, is geboren! konden de Engelen zingen,-per
en: Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maat-het
zwaard, kon Jezus zeggen; en, naar onze befchouwing , Root het erne het andere geenszins omver. 0!

-
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laten wij ons dan verheugen, hoewel de oorlog om ons
woedt; want eens zullen wij erkennen, dat de Engelen
zoo wel als jezus eene waarheid verkondigd hebben.
Waren er nog meer bewijzen noodig, om te toonen,
dat de woorden der Hemelboden niet moeten opgevat
worden in dien zin, alsof na hunne aankondiging van
vrede geen oorlog meer op de wereld gezien zou worden , ik zou voor mij die bewijzen vinden in hetgeen
Jezus gezegd heeft: min Koningrijk is niet van deze
wereld, welke woorden, mijns inziens, zoo veel beduiden als: „ Schoon ik verfchenen ben om den menfchen
„ den weg ter zaligheid aan te wijzen, zoo zal daarom
„ de wereld, wat het uitwendige betreft, geene verandering ondergaan; de loop der dingen zal blijven gelijk die
,, was, en bij den veelvuldigen tegenfland , dien mijne
„ leer zal ontmoeten, zullen eerre menigte geflachten voor„ bijgaan, eer alle knieën zich zullen buigen in mijnen
naam Maar degenen , die , in mij geloovende , hun
tabernakel afleggen, zullen, op Bene-„neardfch
„ nieuwe loopbaan voortgaande,, mij in mijn geestelijk
„ Koningrijk aanfchouwen." In dat Koningrijk zal dan
ook ongetwijfeld vrede heerfchen , en zij , de nu ver
aardbewoners , wien die vrede aangekondigd-herlijkt
was , zullen dáár denzelven genieten. Blijft men evenwel gehecht aan eene letterlijke opvatting van de meermalen aangehaalde woorden uit der Engelen zang, zoo
geef ik toe, dat de vrede op aarde zal kunnen gezien
worden , wanneer de vervulling der voorzegging van
Christus' wederkomst daar zal zijn ; maar dan zal men
toch ook met mij moeten bekennen , dat die vervulling
niets afdoet voor ons , die waarfchijnlijk nog zeer ver af
van dat tijdflip leven, en dat, indien men geene andere
uitlegging aan de bewuste woorden geeft, zij voor ons
al hunne vertroostende kracht misten.
En nu het tweede lid van den Engelenzang: in de
2taenfchen een welbehagen ! 0 gi oote God! als ik. ge
tuige ben van zoo veel fnoods , van de zegepraal der
ondankbaarheid , der naeineedigheid, der verraderij; wan-
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neer ik menfchen tegen menfchen in het harnas zie (taan;
wanneer ik geheele volken ontwaar , die eene billijke ondergefchiktheid aan de wet of aan den Vorst voor een
dwangjuk uitkrijten, en eene vrijheid prediken, die niets
dan losbandigheid te weeg brengt , en natiën en bijzondere
perfonen ten verderve fleept -- hoe kan ik dan gelooven,
dat Gij, de Heilige, een welgevallen hebben zoudt in
fchepfelen, die zoo regtflreeks in tegenfpraak met uwe
geboden handelen; in eene wereld , waar de zonde zoo
fchaamteloos het hoofd op{Ieekt ? 0, het is mij als
ware het eene Godslastering, in oogenblikken als de tegenwoordige , den Engelen na te zeggen, dat Gij in de
menfchen een welbehagen hebt! — Maar toen die woorden door de Hemelkoren gezongen werden, hoe was het
toen met het menfchelijk gedacht geteld ? Waarlijk niet
beter, ik geloof nog erger, dan nu. Wat zou er omtrent
dertig jaren , nadat die woorden door de herders gehoord
waren, (en Gij wist het) gefchieden ? jezus Christus
zou aan het kruishout vastgenageld worden en den fmartelijkíl:en dood fterven , door toedoen van verraders en
huichelaars ! Verre van ons dan ook hier eene te eng
beperkte toepasfing der gemelde woorden , alsof zij op
eenig bepaald tijdflip, op eenig bijzonder geflacht onder
de tallooze geflachten der menfchen alleen betrekking
hadden. Jezus' geboorte zou dienen tot heil van het algemeen in de ruim(ie beteekenis , voor allen , die finds
de fchepping der wereld geleefd hadden, of immer leven
zouden. Zijn zoenoffer, dat zou gebragt worden, had
in Gods oog eene zoo hooge waarde, dat Hij daarom
al het kroost van Adam als rein van zonde wilde aanmerken, waardoor Hij op nieuw een welbehagen in de menfchen hebben kon. Als gewasfchenen in het bloed des
lams, als gezuiverden van de fmetten der zonde, als in
genade aangenomene kinderen , Ronden de millioenen aard
geweest waren, die toen beflonden, en-bewonrs,di
die immer zijn zouden, voor het oog van den Oneindi
door de Engelen liet verkondigen, dat-gen,toHij
een welbehagen had. — 0, verdwijne
menfchen
Hij in de
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dan ook uit onze oogen alwat de fchijnbare triomf des
kwaads en alle de woelingen der aarde onrustbarends ,
met opzigt tot Gods welbehagen aan ons, hebben mogen; vertrouwen wij onwankelbaar op, en gelooven wij
flandvastiglijk aan de woorden , die ons uit den hemel bij
de geboorte van den I Ieilandí toegeroepen zijn! Maar
wenden wij evenwel onze gerustheid niet aan tot eene
heillooze verflapping in het goede, en gedenken wij heeds
hieraan : dat , fchoon Gods genade Hem genegen maakt,
zijn welbehagen over het ganfche menfchelijk geflacht uit
te trekken , de genen , die de waardig(le navolgers van
Jezus Christus zijn, en het meest zijne bevelen in acht
nemen, boven de afvalligen en verwaarloozers van 's Heilands lesfen , den Vader in de Hemelen welbehagelijk
zijn. En hier, o dierbaar land mijner geboorte! o kleine,
miskende en verachte plek gronds! hier vertoont gij u
aan mijne verbeelding als hoogst benijdenswaardig. Rondom ons , ja , is de toorts des oorlogs ontlloken ; bijna
geheel Europa is door partijfchappen verdeeld; hier Roken Jezuiten het vuur der tweedragt aan, daar zoeken
onverlaten zich op de puinhoopen van orde en welvaart te
verheffen , en ruijen het misleide volk tot moord en plonderzucht op ; ginds heerscht liet goddeloosfte ongeloof , of misvormt het domfte bijgeloof de zuivere leer van het Evangelie ; elders zwelgen de rijken , terwijl hunne verarmde broeders hulpeloos van ellende omkomen. En welke is,
behoudens veel gebrekkigs en verkeerds , in het algemeen
de houding van het oude Nederland? Vrede en eensgezindheid heerfchen er. Getrouw aan eed en pligt geblevene krijgslieden , met duizende dappere jongelingen ,
die ffand, beroep en fludiën voor de dierbare zaak des
vaderlands verlaten hebben , gepaard , haan op de grenzen, gereed om het voorbeeld te volgen, (lat reeds te
land en ter zee gegeven is, om moedwillige muiters in
toom te houden. Roomfchen en Onroomfchen fcharen
zich rondom den troon van den wettigen Vorst, om
dien te fchragen en te befchermen. Niemand zoekt eene
overmatige verheffing, ten koste van liet algemeen. Tot
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f±ilheid en bedaarde afwachting van de uitkomst der zaken wordt allerwegen het volk aangemaand, en het volk
blijft 1íi1 en bedaard. Ongeloof en buitenfporig bijgeloof •— indien die monfters al hier of daar beftaan ~
bedekken hun afzigtig gelaat , en houden zich fchuil ;
terwijl de zuivere leer des Evangelies ongeftoord gepredikt, en door duizende opregt geloovigen aandachtig en
eerbiedig aangehoord wordt. De rijken doen affland van
veel , wat weelde ademt, of tot bijzondere vermakelijk
anders zou zijn beífeed, en horten dagelijks fehat--hedn
ten in de kasfen van het land , van de hospitalen , van
de armbeifuren ; zij zorgen, dat de huisgezinnen der
uitgetrokkene verdedigers van den vaderlandfchen grond
onbekommerd voor hun bellaan de terugkomst dier braven kunnen verbeiden ; dat het de zieken en gekwetften
aan geene verkwikkingen en hulpmiddelen ontbreke; dat
de onder de wapenen í}aande krijgsman de winterkoude
kunne trotferen; dat armoede en ellende, waar die nader
zich vertooten , leniging ontvangen. 0 dierbaar Va--bij
derland, hoe eerbiedwaardig vertoont gij u aan mijn oog!
En God, die alles kent en ziet, zou Hij u niet met
welbehagen aanfchouwen ? Voorzeker ja! Herdenken wij
dan met een opgeruimd gemoed, wat eens de Engelen
zongen , en nu zoo onlangs ons nogmaals in de ooren
geklonken heeft. Neen, het is voor ons geene Godslastering, hun na te zeggen: Vrede op aarde, in de
menfchen een tivelbehagerz! Het moge rondom ons formen; het oorlogszwaard moge in onze nabijheid nit de
fcheede getrokken zijn : eens, in den oneindigen duur
van ons heftaan , zullen wij den vrede zien heerfehen ;
en mogen wij ons nu reeds vleijen, dat God een wel
ons heeft, eens zullen wij, mits getrouw in-behagni
onze pligtsbetrachting, fiandvastig in de deugd en onwankelbaar in het werkdadig geloof, dat welbehagen zien,
en er de zalige, nimmmer eindigende, genieting van heb
terwijl wij dan, verzoend, met aiwie ons op a^uide-ben;
kwelden , ons onuitfprekelijk zullen verheugen in de
overtuiging, dat Gods welbehagen, door Christus' komst
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en opoffering voor de menfchen verkregen, niet ons
alleen betreft, maar geheel het nageilach
ht van Adana.

M. J.
VLUGTIGE GEDACHTEN, OVER DEN ALOUDEN STAAT
DER RIVIEREN IN DE NEDERLANDEN.

Door
M. C. BEIJERINCK,

Hov, fd • Ingenieur van den Waterflaat in de Provincie
Zuid - Holland.
66r de Christelijke jaartelling zijn geene befcheiden
V
bekend, waaruit men over de gefteldheid der Rivieren
in de Nederlanden zou kunnen oordeelen ; hoezeer het
buiten twijfel is , dat -toen reeds de Rijn en Maas door
deze gewesten borne wateren naar den Oceaan gevoerd
hebben. Aan de onbefchaafdheid der toenmalige bewAmels van deze preken is dit fiilzwijgen toe te fchrijven;
en indien men het durft wagen , door waarfebijnlijke gi».
fingen , die welligt nimmer eesa helder refultaat zuilen
opleveren, eenig licht over den loop en het onderlinge
verband der flroounen in ons Vaderland te verfpreide»k,
zijn wij zulks , tij gevolgtrekking, alleen aan de Rar
meinfche Gefehiedfehri,}vers verfehuldigd, die echter dit
Onderwerp niet dan ter loops hebben behandeld.
De Historie gewaagt eenigzins duister van eenen vloed,
die omtrent ivo a I II jaren v6fir onze jaartelling zou
hebben plaats gehad, en waardoor de landengte tusfel n
Douvres en Calais zou zijn doorgebroken.
Al zweeg ook de Overlevering of de Gefehiedenis van
eeneis dergelijken vloed, die gewoonlijk de Cimkrifehe
genoemd wordt, de Wetenehap zou zoodanig iets heb
en vermoed, daar liet onbetwistbaar zeker is, dat in-b
het lagere gedeelte der Neder1c id^n ontzettende geheur-
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tenisfen moeten hebben plaats gehad , die niet anders
dan door groote werkingen der Natuur verklaard kunnen
worden. Ik bedoel de overblijffelen van bosfchen , die
men allerwegen in de Provinciën Holland, Overijs/el en
Drenthe onder de veenen aantreft, en die duidelijk bewijzen, dat eenmaal Gene groote overfhrooming heeft
plaats gehad , waardoor al die wouden onder den voet
zijn geraakt. De (Trekking der boomftammen, die bijna
overal ééne en dezelfde hemelftreek aanduiden , geven te
meer gronds , om te vooronderflellen , dat eene over
irooming en geweldige werking van het water de oorzaak is geweest van dat ontzettend natuurverfchijnfel ,
waarbij zeker alwat leefde, zoo wel mensch als dier,
is omgekomen.
Is het waarheid , dat bij dezen vloed Frankr ijk en
Engeland van elkander zijn afgefcheurd , gelijk fchijnf
te blijken uit de overeenkomst der kusten van beide Rijken, dan is het onbetwistbaar zeker , dat de Oceaan,
door een' zoo veel korteren weg op de Nederlanden
aangevoerd , daar eene oogenblikkelijke overfirooming
moet hebben daargef}eld , van welker kracht men zich
geen denkbeeld kan vormen , doch welker gevolgen zich
bij het opdelven der veenen duidelijk doen ontwaren.
Zoo wel door de Gefchiedenis als praktiíèhe Weten
geleerd , kan men vastfiellen , dat eertijds de-fchap
Noordzee , langs' de kusten der Nederlanden , in oppervlakte lager is geweest dan thans, en het land aanmer.
kelijk boven die oppervlakte heeft gelegen. De navolgende opmerkingen zullen genoegzaam zijn, om zulks
te betoogen:
Vóór den Cimbrifchen vloed, en de daardoor veroorzaakte affcheiding van Frankrijk en Engeland, was de
Noordzee niet anders aan te merken , dan als eene Binnenzee, zoo als thans de Zuiderzee der Nederlanden ,
en de hoogte derzelve werd bepaald door den oppervlakkigen (tand van den Oceaan aan de noordelijke kusten
van Schotland, waar de getijën , volgens de algemeene
wetten der aantrekkingskracht , niet alleen geringer zijn ,
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maar waar ook het water , door de afplatting der aarde
naar de polen , minder van het middelpunt der aarde
verwijderd , en dus betrekkelijk lager is, dan aan de
zuidelijke kusten van Engeland.
Met dit denkbeeld laat zich overeenbrengen , dat zelfs
in aloude tijden die landen , welke thans onder het oppervlak der zee gelegen zijn en door de kunst moeten
worden droog gehouden , voormaals door de Natuur
bewoonbaar waren , en men vóór den aanleg der bedijkingen op dezelve gebouwen ftichten konde, waarvan
de overblijffelen , diep onder de oppervlakte der zee
ten huidigen dage nog kunnen worden waargenomen.
Want offchoon het buiten twijfel is , dat deze geflichten na den Cimbri/chen vloed zijn aangelegd, kan men
veilig aannemen , dat de Noordzee , door de affcheiding
van beide Rijken , niet plotfelijk die hoogte bereikt heeft,
welke dezelve thans bezit : het laat zich integendeel vermoeden, dat de opening, in den aanvang zeer gering,
naderhand door de firoomen is verwijd en verdiept ,
zoodanig dat de waterfpiegel langzamerhand is verhoogd,
en de Romeinen , of andere Volken , nog Eeuwen na
den vloed landen bewonen konden , welke thans onder
het oppervlak der zee zijn gelegen.
De duinen langs de kusten der Noordzee zijn waar
hun aanwezen verfchuldigd aan het flaauw af--fchijnlk
hellend ftrand , hetgeen, vóór den vloed minder of in
het geheel niet aan de getijen zijnde blootgefteld , door
aanwaaijing van de zandftoffen konde worden opgehoogd.
Het ontftaan der veenen zou men insgelijks aan den
Cimbrifchen vloed kunnen toefchrijven , door te vooronderftellen , dat het water , de valleijen bedekt hebbende , door gebrek aan uitlozing, groote vlakten in moe
heeft herfchapen , waarin waterplanten groeilende-rasfen
en verrottende, dezelve van lieverlede tot uitgel r, ekte
veenen zijn geworden. Deze vooronderftelling heeft te
meer gronds, wanneer men bedenkt, dat, volgens het
gevoelen van de meeste deskundigen, de veenfpecie uit
niets anders beftaat dan uit verrotte waterplanten , die
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zich zoo lang ophoopen , tot dat zij boven de oppervlakte van het water komen , en dan het veen vormen.
De meeste hooge veenen in Overjsfel en Drenthe
liggen met derzelver oppervlakte bijna waterpas tusfchen
heuvels ingefloten , en bewijzen dus duidelijk, dat het
water de oorzaak is geweest van hun aanwezen , waar,
toe Eeuwen tijds zijn gevorderd geworden.
Vóór den tijd van den Cimbrifchen vloed moeten de
Rivieren een flerker verhang naar zee hebben gehad ,
en moet de loop derzelven fne]ler dan thans zijn geweest.
Uit den oppervlakkigen iland der landen , die onder
de veenen bedolven liggen, en die voormaals met uit
wouden bezet waren, te oordeelen, moet de-geftrk
waterfpiegel der Noordzee vóór den vloed aanmerkelijk
lager zijn geweest dan thans. Het is meer dan waar
dat, eer deze gebeurtenis plaats, had , geene-fchijnlk,
Meren in de Nederlanden aanwezig waren, en dat het
Meer Flevo, nu de Zuiderzee, deszelfs tegenwoordige
diepte in aanmerking genomen, in aloude tijden met
den bodem boven de oppervlakte van den Oceaan is ver
geweest.
-hevn
Tijdens de Romeinen met hunne krijgsbenden het Eiland der Batavieren afliepen, fchijnen dezelfde monden
der Rivieren te hebben heftaan als thans; ten min{le
men zou uit de Gefchiedenis geenszins het tegendeel
kunnen bewijzen. Wanneer men bedenkt , dat de Rijn
en Maas te dien tijde dezelfde hoeveelheid waters afvoer
als thans , en er in dat tijdvak geene bedijkingen be--den
ftonden, dan valt het gemakkelijk te begrijpen, dat in
den winter, bij ijsgang en hoog opperwater , de geheele
landreek onder het water moet zijn bedolven geweest,
gelijk ook door dc Gefchiedenis bevestigd wordt (*).
Daar nu de Nederlanden over al vlak en effen liggen ,
en, behalve dc enkele heuvelachtige gedeelten van Gei
en Overijs/ei, eene zachte afhelling-derlaN,Utch
(

4

) T AC I T us, Romein/the Gefchiedenisfen, Sde Boek.
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naar zee hebben , zoo is het niet te verwonderen , dat ,
behalve de Hoofdrivier, eene groote menigte van kreken
zijn ontffaan , die het water naar zee bragten. Het komt
derhalve geenszins vreemd voor , dat na den Cimbrifchen vloed, waardoor de wateren zoo f'cerk werden op.
gezet , de Maas gemeenfchap met den Rijn heeft ver
zelfs de Schelde met de Maas voortijds-kregn,
daardoor is vereenigd gewc rden , gelijk uit de fchriften
van J U L I US C E S A R fchijnt te blijken. Ik (tel mij
derhalve voor, dat van oude tijden de Maas bij St.
Andries met de daal is ineengevloeid : want het ontllaan van de verfchillende gaten, waardoor zulks heeft
plaats gehad, is ten eenemale onzeker; en, uit oude
kaarten te oordeelen, zou men geneigd zijn te gelooaen,
dat, omftreeks het jaar Boo na de Christelijke jaartelling, deze vereeniging reeds heeft plaats gehad.
Het zal alhier niet ongepast zijn , eenige bedenkingen
in het midden te brengen, wegens den hoofdtak van
den R• jn in oude tijden. -- Tot hiertoe is daar -oor
altijd aangenomen de Rivier langs Arnhem, /ijk bij
.Duurflede , Utrecht , Leyden en Katwijk , welke den
,naam van Rijn íteeds behouden heeft. Dan, de Heer
D. S WAR T S, in zijne Ge/chied- en Natuurkundige
Overwegingen, betrekkelijk de Rivieren den Rijn, enz.
heeft tat hoofdtak van den Rijn de zoogenaamde Gelderjche Vallei gekozen, waardoor de Rivier op het
Meer Flevo uitgewaterd , en alzoo een' meer fneIlen loop
zou gehad hebben dan de 'Waal, hetgeen zoude blijken
voortijds bewaarheid te zijn door de opmerking van T Ac -rfi us, wegens den fnellen Vroom van den noordelijken Rijn-arm langs Gernianië , en de zachtere afvloei
Waal langs den Galli/chen oever.
-jingvade
De Heer K R A IJ E N H OFF heeft zijne goedkeuring gehecht aan dit denkbeeld , en ftaaft het door berekeningen
wegens het meerder verval, dat de Rivier op het Meer
Fkvo zoude gehad hebben -, dan op de Noordzee (*).
(*) Proeve van het Ontwerp tot fcheiding der Rivier de
''Paal en Boven-Maas , bladz. 84.
-

,
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Ik kan mij met deze denkbeelden geenszins vcreenigen,
om de volgende redenen:
Hiervoren heb ik opgemerkt, dat vóór den Cimbrifchen vloed het Meer Flevo waarfchijnlijk niet heeft beitaan. Raadpleegt men de Gefchiedenis, dan komt hetzelve eerst na dezen vloed voor, en de gisfing, dat dit
Meer van lateren oorfprong is, kan dus op gefchiedkundige gronden niet worden regengefproken. Het blijkt
verder , dat eenige Geleerden , waaronder de Heer A LTING, Uit PLINIUS, POMPONIUS DMELA en anderen , hebben betoogd , dat het ontflaan der tegenwoordige Zuiderzee niets anders is dan eene inbraak der
Noordzee tusfchen de kusten van Holland en Tfriesland,
welke zich waarfchijnlijk met het Meer Flevo heeft ver
tijd , wanneer zulks heeft plaats gehad , ligt-enigd.D
in het duistere, doch eenigen meenen in het jaar 360,
anderen in 1169, en wederom anderen in 1400 of 1421
van onze jaartelling; terwijl de Heer s 1A i D s (*) oordeelt , dat de watervloed van het jaar 1170 deze Binnenzee heeft doen ontflaan. Is nu de tegenwoordige Zuiderzee van zoodanigen laten oorfprong , dan kan, in
vorige tijden, de Groote Rijn daarin onmogelijk zijne wateren hebben uitgeftort; en wilde men beweren , dat het Meer Flevo zelfs vóór den Cimbrifchen vloed zou hebben befaan , en bij het 1/lie met den
Oceaan gemeenfchap gehad , dan voorzeker zou het ver
Ran minder zijn geweest dan eenige an--valnde
dere Rivier der Nederlanden, wijl men alsdan genoodzaakt zou zijn, deszelfs mond aan het 1/lie te h ellen ; iets , hetgeen de opmerking van T A C I T U S zoude
logenftraffen.
Om het gezegde van dezen Schrijver overeen te brengen met den haat der Rivieren , ten tijde dat die aan
gemaakt werd, behoeft men zijne toevlugt niet-merking
te nemen tot het verhang der Rivieren : want zulks
is niet altijd de oorzaak van meerdere fneljIeid ; terwijl
(*) Schatkamer der Nederlandfche Oudheden, bladz. 33 r
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de diepte en inhoud van doorfiiede ook termen zijn, die
bij de berekening derzelve in aanmerking komen. Stelt
men nu den Rijn als hoofdtak, en de haal als bijtak,
hetwelk tot nog toe door niemand is betwist geworden,
dan valt het niet zeer moeijelijk te begrijpen, dat de
Hoofdrivier eene meerdere fnelheid heeft gehad dan de
kleinere zijtak (*) , en dat dus de opmerking van T AC i T us daarop kan worden toegepast.
Uit het verzanden van den ouden Rijn-mond bij Kat.
wijk kan men geenszins het befluit opmaken, dat daar
ter plaatfe niet de voornaamfle uitmonding des Rijns beflaan hebbe ; integendeel wordt men gedrongen, zulks als
een bewijs te meer daartoe aan te merken. Trouwens
het is bekend, dat , hoe meer flik eene Rivier afvoert, boe meer zij zal aanlanden. Daar nu de hoofdtak
des Rijns het meeste water, dus ook het meeste flik
zal hebben afgevoerd, is het niet te verwonderen , dat
het bedde, langzaam verhoogd zijnde , eindelijk is opgedroogd en, geheel verzand geworden.
Een dergelijk voorbeeld levert de uitmonding des Gelderfchen Ijs/els op. De eigenlijke groote mond dezer
Rivier is het Regterdiep; de overigen , zoo als het
Noorderdiep, Ganzendiep en de Ketel, zijn bijtakken;
doch de eerfte is ,zoodanig verzand , da c geene fchepen
dezen mond kunnen bevaren, terwijl alleen op de bij
diepte gevonden wordt , om de vaar--takendvrisch
tuigen vlot te houden.
Toetst men dc Helling van den Heer S W A R T s aan de
Gefchiedenis , zoo vervalt men in zwarigheden , waarvan
eenige niet gemakkelijk en andere onmogelijk kunnen
worden opgelost.
Het is namelijk zeer waarfchijnlijk , dat, indien de
groote Rijn-ílroom voortijds op een binnenlandsch Meer
had uitgewaterd , a' de oude Schrijvers die opmerkelijke
(S) Het is genoegzaam bekend , dat de Waal eerst na de
inbraak van den Zuid -Hollandfchen Waard is vermogend ge worden.
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bijzonderheid niet zouden vergeten hebben op te teekenen; en nogtans geven alleen PLINIUS en P. M E L A
op eene zeer dubbelzinnige wijze, aanleiding, om dit
denkbeeld aan te kleven , terwijl JULIUS CESAR en
A C 3 T U s daarvan geen het minfte gewag maken.
Men kan verder eene daadzaak , die de Gefchiedeni5
verhaalt, en aan welke niemand twijfelt, onmogelijk overeenbrengen met het denkbeeld, dat de Rijn op het Meer
Fie>o zijne wateren heeft uitgeflort. Ik bedoel de daarílelling van de Graft van DRUSUS GERMANiCUS
ten einde van den Fin eene gemeenfchap te openen met
dit Meer, voor het vervoer van foldaten en krijgsbehoeften; want alsdan zou men het groote werk, door
den genoemden Veldheer tot Rand gebragt , als geheel ondoelmatig moeten doen voorkomen , daar deze geneenfchap door de Natuur reeds beítond, en hiertoe
geene kunstmiddelen behoefden aangewend te worden.
Op deze wijze het tot hiertoe bekende en algemeen
aangenomene gevoelen aanklevende, dat de Rijn in
vroegere tijden bij Katy k in de Noordzee hebbe uit
ik mij deze Rivier van Ammerik langs-gewatrd,fil
Arnhem, Utrecht enz. als den hoofdtak voor, waar
wateren in zee zijn gebragt geworden. Ik ver--dore
beelde mij echter, dat deze Hoofdrivier eene groote
menigte bijtakken heeft onderhouden , van welke één ten
allen tijde water heeft afgevoerd, terwijl (le anderen alleen
bij hooge rivier het hunne bijbragten, om den gezwollen ltroom in den winter te ontlasten., en die bij zomer
derhalve zullen zijn droog geloopen. De eerile bedoelde
tak was de Waal, welke, langs Nijmegen, Wel, Bommel, Gorinchem, Dordrecht en Rotterdam loopende,
zich bij Geervliet neet de Maas heeft vereenigd, en met
deze bij Brielle heeft uitgewaterd. Deze tak is in oude
tijden zeer gering geweest, en niet als eene Hoofdrivier
aan te merken. Zulks bewijst de Gefchiedenis ten duidelijkfle ; en de aanmerking van T AC I T U s, dat dezelve eene zachtere afvloeijing heeft gehad dan de noordelijke arm, kan daartoe mede ten bewijze ver ['trekken.
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Tot de overige takken, die bij opperwater alleen hebben
gewerkt tot lozing van het overtollige water , ftel ik
in de eerlte plaats te behooren : aan den regter oever,
de oude Ijsfel, van ouds Nabalia genaamd; de nieuwe
Ijsfel van Westervoort tot Doesburg , en de Gelder/che
Vallei, of de lage landftreek tusfchen Grebbe en de Zuiderzee langs Imersfoord, welke te zamen het water in
het Meer Flevo bragten. Voorts , meer benedenwaarts ,
de Am/lel, de Vecht en anderen , welke derzelver water
uitílorteden op de zich aldaar bevindende lagere flreken ,
die waarfchijnlijk ook wederom in het Meer Flevo hebben
uitgewaterd.
Aan de linkerzijde des Rijns hebben de ontlastingen
hoogstwaarfchijnlijk plaats gehad door de Lek, den Goud
(die door Gouda gemeenfchap heeft gehad-fchenIjs/l
met den Rijn) en door de Gouwe; alle welke Rivieren
hun water uit(Iorteden in de Waal, die, gelijk gezegd
is , in oude tijden , door derzelver minderen toevoer van
water, lager zal geweest zijn dan de Rsjn.
Deze gisfingen nopens den alouden ílaat des Rijn1lrooms, voor zoo verre dezelve de Nederlanden befpoelt, berusten op de Gefchiedenis. Trouwens dezelve
zegt ons, dat CL AU D I TJ S C I V IL i S, door eenen dam,
den Rijn heeft toegeflopt, hetwelk onmogelijk zou zijn
geweest, indien deze Rivier geene vermogende afleidingen , door zijdelingfche takken , had verkregen. Deze
dam moet in allen gevalle beneden LPifk b ij Duur/lede
gezocht worden. Welllgt is het dezelfde, waarvan v E Ls E N in zijne Rivierkundige Verhandeling fpreekt, bladz,
113, als door F L O R I S D E N I11, Graaf van Holland,
onregtvaardig en met geweld, te Zwammerdam in den
Rijn te zijn gelegd, en waaruit alstoen dezelfde gevolgen voortvloeiden, die CLAUDIUS CIVILIS uit krijgskundige oogmerken bedoelde; namelijk, om eene kunstmatige overftrooming te bewerken. Hier ter plaatfe is
het voor den Bataaffchen Veldheer allezins mogelijk geweest, door eenen dam , de Rivier te Moppen , daar het
water boven denzelven door de Lek en den Goud
MENOELW. I831. NO. 2.
E
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IJstel Bene afleiding naar de Waal heeft gehad, en deze
dam in wezen kon blijven , ten einde zijne oogmerken te
bereiken. Graaf F L o R i s D E II£ kan ook, uit de overleveringen van vroegere tijden , aanleiding genomen hebben, om den dam , die eenmaal aldaar beraan had, wederom te herftellen.
De Gefchiedenis zegt ons verder, dat N E R o C L A UD I U s D R u s u s, in het zode jaar vóór onze tijdrekening , den Rijn met den ouden (Js/el heeft vereenigd ,
en, volgens het aangenomen gevoelen, een kanaal gegraven van Westervoort tot Doesburg. Neemt men het
denkbeeld aan, dat hier reeds eene vereeniging met den
ouden ijs/el heeft beflaan , dan kan de Gefchiedenis daar
worden overeengebragt. Deze Veldheer heeft waar -med
niets anders gedaan , clan de Natuur te hulp te-fchijnlk
komen , en eene tijdelijke vereeniging van deze Rivieren
in eene beflendige te veranderen , door de ondiepten uit
te graven ,en het water, dat bevorens niet anders dan bij
hooge rivier eenen uitweg naar den ouden IJsfel zocht ,
ten allen tijde eenen doortogt te geven, om alzoo, uit
krijgskundige inzigten , een bevaarbaar bedde voor zijne
kleine fchepen daar te Hellen.
Men is van verfchillend gevoelen omtrent den tijd ,
wanneer en door wien de Lek , van Wijk bij Duurjlede
tot Lexmond , zou zijn gegraven. Volgens mijn gevoelen is het ongegrond, te denken , dat eene zoodanige
lange Rivier ooit door menfchenhanden in wezen is gekomen. Waarfchijn]ijk heeft CLA UDIU S C I V I L I S,
of wel Do MITIUS CoRnuLo, dezen tak verdiept,
of in Raat geíleld om door kleine fchepen bevaarbaar te
worden, hetgeen , na liet ophoogen van het bedde des
Rins , door het afkomend flik , en den daardoor
verhoogden waterfpiegel , niet zoo bezwaarlijk zal zijn
geweest, als men oppervlakkig zou denken.
Ik kan het tot dusverre aangenomen gevoelen , dat
gemelde D O M I T I U S COR B U L o, een Romeinsch
Veldheer, deze Rivier, van Lhijk bij DuurJlede, of,
volgens den Heer s WA a T s, van Grebbe tot in de
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Maas, zoude hebben gegraven, om zijne foldaten bezig te houden, geenszins aankleven. Zulk een reuzenwerk toch is niet alleen voor menfchelijke krachten
onuitvoerbaar, maar moet ook menige twijfeling omtrent
het doel geboren doen worden. Want waartoe zoude
hetzelve hebben gediend ? Zeker niet om het land voor
overilroomingen te beveiligen , daar krijgszuchtige volken
geene zoodanige bedoelingen hebben , en hunne aanvoer
alleen militaire beweegredenen op den voorgrond-ders
Rellen. Deze beweegredenen kunnen derhalve niet anders geweest zijn , dan om de fcheepvaart van den Rijn
op de Maas of de LPaal te bevorderen, en zoo doende
de transporten der legers gemakkelijker te maken. Is dit
laatfle het geval , dan zou eene doorfnijding van Grebbe tot Ochten, of van Wik bij Duur/lede tot Gorinchem , gemakkelijker zijn geweest; en de hooge gedachten, die men gewoon is van de krijgskunde der Romeinen te voeden, laten , mijns bedunkens, niet toe, om
te kunnen vooronderflellen , dat deze , hetzij dan uit
welke beweegredenen ook , dit reuzenwerk zouden ondernomen en voltooid hebben , dat op eene veel eenvoudiger en minder omilagtige wijze had kunnen worden
tot Rand gebragt.
Eene reden te meer, waarom ik van gevoelen ben, dat
zoo wel de Gracht van D n u s U s , als het Kanaal van
c o B. B U L o, werken zijn geweest van minder wanbelang,
dan men gewoonlijk denkt , beflaat daarin, dat beide
deze Rivieren in het geheel geenc fporen dragen van naar
een geregeld plan te zijn aangelegd. Men zie de kaart
van den Ijs/el tusfchen Westervoort en Doesburg, en
van de Lek van Wijk bij Duurfede tot Lexmond of
Krimpen in , en men zal oogenblikkelijk gedrongen worden , het als waarfchijnlijk te achten , dat de Natuur ,
en geenszins menfchelijke handen , deze kanalen heeft
gewrocht.
Ik befluit derhalve , dat de beide Veidheeren niets an•ders hebben gedaan, dan de Natuur door middelen te
hulp te komen en hare werking te verhaasten , en dat
Ee
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de faam, te veel geneigd om de namen der overwinnaars
te vereeuwigen , door de pen der Romein/che Gefchiedfchrijvers, een gevoelen heeft voortgeplant, dat alleen
door wetenfchappelijke kennis kan tegengefproken worden.
Tot hiertoe eenige aanmerkingen gemaakt hebbende
nopens de Gefchiedenis des R jn- f}rooms , zal ik, ten
Plotte, nog het navolgende in liet midden brengen wegens de tweede, minder voorname Rivier, welke echter
niet den waterhaat der Nederlanden in het naauwst verband Raat. Ik bedoel de Maas.
Neemt men het algemeen gevoelen aan , dat de Waal
in voorgaande tijden een onbelangrijke tak des Rijns is
geweest, dan kan men vastftellen, dat de oppervlak
zeer veel lager is geweest dan thans. Be•-kigefand
denkt men verder, dat de Maas een zeer groot verhang
bezit , en bij plotfelijke opzwellingen , zonder bedijkingen , zich zeer gemakkelijk zijdelings heeft kunnen uit
dan voorzeker is het ligtelijk te begrijpen, dat-breidn,
eene zeer vroege vereeniging met de Waal bij Schans
St. zindries en te Woudrichem kan hebben plaats gehad , waarop zich de wateren van de Maas hebben ontlast; dat de drie openingen bij Herewaarden niet door
menfchenhanden zijn gemaakt geworden ; en verder, dat
de Maas, van lledikhuizen tot Woudrichem, niet gegraven, maar door de Natuur is daargefleld, op dezelfde wijze als zulks is betoogd ten opzigte der verfchillende takken van den Bovenrijn.
Tot de aanneming van dit gevoelen wordt men te meer
gedrongen, dewijl te Herewaarden drie openingen heb
Maas met de Waal;-benfta,rvignde
terwijl, wanneer menfchenhanden zouden hebben mede
om deze vereeniging tot {land te brengen, hetzij-gewrkt
dan tot welk oogmerk ook , eene enkele opening genoegzaam zou zijn geweest , gelijk dan ook naderhand twee
der drie openingen door de kunst zijn gefloten geworden.
Het verzanden van het oude bedde der Maas van Hedikhuizen tot Geervliet , waarvan men allerwegen nog de
oude fporen ontdekt, is waarfchijnlijk door opflibbing

IN DE NEDERLANDEN.

65

op dezelfde wijze gefchied, als de vernietiging des Rins
van Wik b ij Duur/lede tot Kativijk. De Natuur heeft
zulks voornamelijk veroorzaakt; doch menfchelijke inzigten hebben zekerlijk medegewerkt , om de volkomene
digting dezer voorname Rivieren te verhaasten.

IETS, RAI{ENDE DEN ADMIRAAL VAN HEIDEN.

Aan den Redacteur der Vaderlandfche Letteroefeningen.

Koeyorden, den 19 Dec. 1830.
Mijn Heer!

I

n de P'aderlandfche Letteroefeningen van Oct, 1830.
No. XII. vond ik door den Heer WA R NS IN C K de
oorzaak, die het gefchenk eener Pendule van den Admiraal, Grave VAN HEIDEN, aan Mejufvrouw r E T R oN E L L A nI o E N s ten gevolge heeft gehad, niet zoo naauwkeurig opgegeven, als mij dezelve is bekend. Zie hier,
hoe de zaak zich in haar geheel heeft toegedragen.
Onder het zamen(lellen van den Almanak voor Militairen voor 1828. viel de zeeflag van Navarino voor.
De bezongen Held was aldaar tegenwoordig, en voerde
het bevel over de Rusfifche vloot. Bekend met de familie van den Admiraal , verlangde ik , iets op denzelven in gezegden Almanak te plaatfen. En het was de
heuschheid zoo wel, als het talent van Mejufvrouw P.
W o E N s, welke mij in that fielden , aan dit mijn uitgedrukt verlangen voldoening te verfchaffen.
Daar de Admiraal een Nederlander van geboorte , en
oorfpronkelijk een Drenthenaar is , werd ik aangefpoord ,
om aan de twee Broeders des Admiraals te Zuidlaren,
Provincie Drenthe, waarvan de oudfte toen maals, als
Lid van de Tweede Kamer der Staten - Generaal , zijn
verblijf in 's Hage hield, ieder een exemplaar van dit
Jaarboekje aan te bieden. Hierop ontving ik van elk
dezer Heeren een zeer vereerend antwoord , met bijvoe-
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ging, dat er gelegenheid zoude worden opgefpoord, ons
ook den Admiraal een exemplaar te zenden. Eenen geruimen tijd hierna ontving ik van den nu overledenen
Grave VAN HEIDEN , Lid van gezegde Kamer, eenen
tweeden brief, welke alhier in zijn geheel wordt mede
bewijs oplevert, dat niet hij toeval de-gedl,nht
Held met een dichtlukje, in een onzer Nederlandfche
Tijdfchriften geplaatst, is bekend geworden; maar dat
aan zijne Excell. een exemplaar van den illnianak voor
Militairen is toegezonden, waarin het dichtdok van
Mejufvrouw P. DI [) E N S gevonden wordt , hetwelk tot
het vereerende gefchenk aanleiding heeft gegeven.
Huize Laarwoud, den 6 Julij 1830.
Weledele Heer
Toen ik voorleden jaar, op Bene zoo vleijende als
aangename wijze, door UEd. vereerd werd met de toezending van uwen Militairen Almanak , waarin een allervoldoendst dichtfluk, door onze Nederlandfche Dichteres nz 0 E N s ter eere van mijnen Broeder vervaardigd,
gevonden werd, was ik dagelijks bedacht, dit bewijs
van uwe onderfcheiding aan mijn' Broeder voormeld te
doen geworden, overtuigd van de hooge waarde, waarop Z. H. Geb. hetzelve zoude (lellen. Ik ben, hoezeer na lang wachten, in mijne poging gellaagd , en ik
heb dezer dagen van dien Vlootvoogd een' brief ontvangen, waarin Hoogstdezelve mij uitdrukkelijk ver
zijnen gevoeligen dank te betuigen voor de-zocht,UEd
wijze , waarop UEd. een oud Landgenoot en een Drench,
op welke beide titels hij fleecis de grootfie eer fielt , in
UEd. zoo geacht werkje hebt gelieven te eeren en in
aandenken te doen houden.
Ik haaste mij alzoo , mij van dezen aangenaamen
pligt bij dezen te kwijten , en tevens daarbij te voegen
de betuiging der bijzondere hoogachting, waarmede ik
de eer heb te zijn ,
Weledele heer !
UEd. dv. Dienaar
S.
j. GR. VAN HEIDEN.
(Get.)

RAKENDL

DEN AD:\I1.&AAL VAN HEIDEN.

67

Indien het hier medegedeelde, tot toelichting van den
grond , waaruit het fraaije gefchenk aan onze zoo ver
voortgevloeid , en als gefchied--dienftljkDchrs
kundige bijzonderheid, van genoeg belang wordt geacht,
om zulks aan het Nederlatadfche publiek mede te deelen,
dan verzoek ik U, Mijnheer de Redacteur, om het bovenfiaande in uw Tijdfchrift op te nemen.
Met betuiging van hoogachting heb ik cie eer mij te
noemen
UEd. dv. Dienaar
D. H. VAN DER. SCHEER.

EENIGE BIJZONDERHEDEN UIT DEN LEVENSLOOP VAN MEVROUW
DE GENLIS , MEERENDEELS UIT }TARE MÉíM01RES EN ANDERE HARER GESCHRIFTEN ONTLEEND.

]\levrouw DE G E N L I S werd geboren op een klein Iandgoed , digt bij flutun , Champcéri (Champ de Céres) geheeten. Dus openden zich , door een zonderling fpel des gevals, op eene plaats, eertijds aan de vruchtbaartle der Hier
denfche Godheden gewijd, de oogen der devote Gravinnvoor het levenslicht; van haar, welker letterkundige vrucht
Raadsheer T 1 It A Q U E A U overtrof , die-barheidvn
jaarlijks der geletterde wereld een boekdeel en zijner vrouwe
een kind fchonk. Nagenoeg even zwak , bij hare geboorte ,
als VOLTA IR E , die verwenschte Filozoof, tegen wien zij
nog in haar tachtiglie levensjaar een' zoo Christelijken haat
koestert, fcheen Mevrouw DE GEN L is, die men niet durf
geest te zullen geven. Maar-deopbakrn,lgide
zij kwam er door; en niets was zeldzamer, dan hare opvoeding. Hare vroegfile levensjaren fleer zij op het kasteel
van St. Aubin , waarvan haar vader IIeer was; en zijzelve
nam den naam aan van Mademoifelle D E S T. A U B IN. Ver
kwam zij ten huize van den Fleer LEN 0 R MAN D-volgens
D'E T I 0 LES , den braven echtgenoot der beruchte P o M PADOUR zij verfcheen daar van tijd tot tijd in de kleedij van
Bene Savojaarde, die met mirmnotten zwerft, dezelfde, waarin Fanchon ten tooneele verfehijnt. Van liet huts des gemaals der gunflelinge ging zij over in het Kapittel 'ran , ;,'x.
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welker Abdis haar overlaadde met goedheden en zoetheden

(bontés et bonbons). Zij nam nu den naam aan van Gravin D E L A N C Y. Van daar keerde zij, na een verblijf van
zes weken, terug naar het kasteel van St. 4ubin, waar zij
het gewaad van Kanonikes verwisfelde met het allegorisch kostuum der Liefde, een kleedje van rooskleur, dat flechts tot
aan de knién reikte, met halve laarzen en blaauwe vlerken.
De vertooning van een mythologisch Voorfpel, door hare
moeder vervaardigd, diende tot voorwendfel dezer vermomming , welke zijzelve zoo aardig, of liever, onder welke
zij zichzelve zoo aardig vond , dat zij dezelve behield. Zij
wandelde door het veld en op de firaat met een' pijlkoker
op den fchouder en een' boog in de hand. Kan men zich
verwonderen, dat zij zoo vele harten heeft gewond v... Ter
misfe gaande, of eene procesfie volgende, liet zij wél hare
vleugels achterwege, maar behield deeds hare laarzen. Eene
liefhebller van het cooneelfpelen , trad zij meermalen (waar
een liefhebberij - tooneel) op in de rollen van-fchijnlkop
Iphigenia, Zaïre, in de Folies anroureufes, als Hector in den
Speler, als Boer in George Dandin, enz. Met welbehagen
herinnert ons nog de vrome oude Vrouw aan een tooneel
van een Voorfpel , waarin zij zich op een' kleinen dorpjon_
gen wierp, die het Vermaak voortlelde, om hem zone vleugelen te ontrukken, onder het zingen van deze twee regels,
aan den Heer D E S T. A U B t N gerigt :
'k Ontruk de vleugels aan 't Vermaak
Om liet bij u ce doen verblijven.
„ Maar ," voegt zij zelve er bij, „ op zekeren rijd, bij
„ eene repetitie , boden de te vast aangebondene vleugels
„ wederfiand; vergeefs fchudde en plukte ik het hermaak;
„ de vleugels lieten niet los ; ik hechtte er mij aan vast;
„ ik wierp het Vermaak op den grond , heete tranen van
„ fpijc weenende; ik liet niet los, tot dat ik de vleugels
„ aan het wanhopig Vermaak ontweldigd had." Ziedaar ,
wat er ook de vromen bij mogen denken, al heel wereldfche
herinneringen 1 Gelukkig wist een eerwaardig Kapucijner,
Vader A N T ONS us, zich eenige oogenblikken ten nutte te
maken, om haar eenige vrome boeken, onder anderen de
Penfeés de la journée chrétienne, in handen te fpelen. Hierbij kwam nog, dat Mademoifelle D E ST. A U B I N, die VOL-

VAN MEVROUW DE GENLIS.

69

nimmer gezien , en tot nu toe zijne werken met
graagte gelezen had, een gefchrift te lezen kreeg, waarin
de Wijsgeer van Ferney, misfchien niet geheel te onregt,
als een Ongeloovige behandeld werd; en deze befehuldiging
liet, zoo 't fchijnt, in haren geest een' onuitwischbaren indruk achter. En zie hier de oorfprong van haren verlichte r. haat tegen VOLTAIRE; een' haat, reeds van haar
elfde levensjaar zich dagteekenende 1— Tot aan haar elfde jaar
konde Mevrouw D E GE NL IS nog geen regel fchrijven ;
(zij heeft federt den verloren' tijd wel geboet!) toen , echter, fchreef zij haren eerIlen brief aan haren vader, en
ontving zij tevens de eerfte liefdesverklaring, door zoo vele
andere gevolgd. In 1757, namelijk, waagde het de zoon
van Dr. PINOT, haar de teedere gevoelens kenbaar te ma.
ken , welke zij hem had ingeboezemd, terwijl hid met haar
het Treur- en Blijfpel fpeelde. Op eene repetitie van den
Distrait ilelde hij zijner Edele fpeelkameraad her noodlottig
biljet ter hand , dat haar zijnen hartstogt vermeldde. Maar
Mademoifelle D E ST. A U BIN, verontwaardigd , dat de zoon
van een' Dokter, die geen Edelman was, haar van liefde
durfde fpreken , haastte zich , hetzelve aan rare moeder mede te deelen , en de arme jongman werd afgewezen.
Mademoifelle nu C RE ST (de naam , dien zij hernam , toen
haar vader Frankrijk verliet) kwam te Parijs, waar zij,
naar liet fchijnt, bijkans den ouden Pachter - generaal LAr o P E LI Ni è R E zoude gehuwd hebben ; hetgeen zijzelve, zeer
naïf, verklaart met vermaak te hebben willen doen , als zijnde
„ de éénige grijsaard , die mij deze gedachte heeft inge„ boezemd." (Omftreeks dezen tijd nam zij de gewoonte
aan, van overal here harp mede te nemen, welke zij met
eene zeldzame volkomenheid , ook in vergevorderde jaren,
tokkelde.) Intusfchen , terwijl hare bekoorlijkheden alle hoofden deden draaijen, had zij onder dezelve nog geenen echtgenoot mogen vinden. Haar vader bragt er eenen voor haar mede
uit Pondichery, zijnde de Graaf DE GE N LI S, een onverfaagd Zeeofficier. Voordat dit plaats greep , fleet zij nog
verfcheidene maanden, na den dood baars vaders, in een
klooster van jongedochters , „ van kostelijken bloede," in
de ftraat Casfette, alwaar zij een' hoogen eerbied op.
deed voor geestelijken van tlrenge orden. Zij fpeelde daar
dè harp als eene tweede zuster Euphemia, in de 1'Ifitandi•
nes; „ zoodat men op de praat (taan bleef, om naar mij te
T A IRE
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„ luisteren." Tien dagen na haar huwelijk begaf zich Mevrouw DE GENLI$ naar haar landgoed, waar vermakelijk•
heden van allerlei aard haar wachteden.
De Heer DR GENUS werd weldra, door zijnen dienst
geroepen naar Nancy, en bragt zijne echtgenoote naar-pligt,
de abdij van Origny , waar zij vier maanden verbleef. Hier
gaf zij bals , fpeelde komedie, en vermaakte zich met duizend potfige (treken te fpelen aan de geestelijke zusters,
welke haar, naar het fchijnt, niet zoo veel eerbieds inboezem ten, als de dochters van kostei ken bloede. Wanneer de
ouden van dagen waren ingef apen , kwam zij zachtjes hare
kamers binnenfluipen , blankette derzelver aangezigten , en
legde er moesjes (zwarte pleistertjes) op, zonder haar te
doen ontwaken. Bij wijlen vermomde zij zich als een Dui.
vel , en liep de gangen door, niet horens op het hoofd; eene
aardigheid, die ongetwijfeld den Heere DE GENLIS juist
niet zonde bevallen zijn. Kortom , Tiert - Vert maakte het
niet bonter, dan zij , bij de kuifche nonnen van Nevers;
en het is fchier ondoenlijk, al de treken, vermommingen
onvoorzigtigheden , trekken van heldenmoed , toeren te
paard , togten te water te vermelden, welke het achttienja •
rige vrouwtje, volgens hare eigene getuigenis, uitregtte.
Eindelijk naar haar landgoed teruggekeerd, beviel zij van
haar eerfle kind , hare geliefde CAR 0 L 1 NE, welke zij het
ongeluk had van op derzelver tweeëntwintigfile jaar te verliezen, en van welke zij met zoo veel geestvervoering gewaagt, maar welke zij intusfchen zelve niet gezoogd had,
„ omdat zulks toen nog geene mode was." — Thans de
Edele Dame vergezeld hebbende op het kasteel van St. 4ubin , in het kapittel van Alix , en in het klooster, volgen wij
haar naar het Palais-Royal.
Mevrouw D E GENLIS noemt den tijd, dien zij in het
Palais.Royal verbleef, den fchitterend(ten en tevens ongelukkigften haars levens , maar fpreekt toch met veel zelfbe.
hagen van hare fchoonheid , hare talenten , en den opgang,
dien zij aldaar maakte, verbitterd echter dcor velerlei Hofkabalen, Zij werd nu Gouvernante van de zonen der Hertoginne VAN CHARTRES . In het gewaad eener keukenmeid
behaalde zij eene veel geruchts makende conquête op den Loo_
per van den Heer DE B Ii A N C A S , die de eer had eene me.
nut en een' contredans met haar te danfen. Dit had plaats
in Bene foorc van buitenkroeg, waar le grand Yainqueur uithing.
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Eene andere zegepraal , welke wij met hare eigene woorden
willen vermelden, wachtte haar aan het Hof van den Hertog
van Modena, werwaarts zij zich begaf met de I-lertogin VAN
CHARTRES,den Heer DE MOURTIERS, haar' Cicihbeo, en
haren echtgenoot, die den togt deed op een' muilezel, ach
zijne vrouw, gezeten ir, een' zoo ongemakkelijken draag-ter
dat hare voeten uit den uloel ftaken. „ De man," dus-ftoel,
verhaalt zijzelve, „ die aan dat Hof den post van Opper„ intendant van het Paleis bekleedde , noemde zich Graaf
,,VAN LAS C A R I S. Hij was ongeveer 4o jaar oud, klein
en dil, en even weinig edels in zijn gelaat als in zijne
houding bezittende. Hij had, in zijne hoedanigheid, her
„ opzigt over het logeren, en zorg gedragen, in het paleis
„ van Modena, waar wij met het Hof ons verblijf zouden
„ houden, den [teer DE G L' N LI S ZOO ver mogelijk van mij
„ te verwijderen. Mijne kamer was rondom met fpiegels
„ bekleed , zelfs het plafond. Op zekeren avond , dat ik,
„ naar gewoonte , op mijne kamer, na het fouper, mijn dag_
» boek fchreef, alvorens mij ter ruste te begeven, hoorde
„ ik, voor eene kleine tafel gezeten, tegenover mij een
„ ligt geraas. Ik zie op, en ontwaar met fchrik, dat zich
„ een fpiegelvak, hetwelk ik voor geene deur konde hou„ den, beweegt, zachtjes opent , en — op hetzelfde oogen„ blik ligt de Heer DE LAS CAR I S, met eene zegepralende
houding, aan mijne voeten! Ik vlieg op ; de tafel valt
„ op hem; het licht gaat uit: wij bevinden ons te zamen
in eene voltlagene duisternis. Ik roep met luider flemme
„ mijne kamenier, welke in haar hemd komt aanloopen, met
„ een' kandelaar in de hand. De Heer DE LA S CAR is rijst
„ woedend op, keert naar zijne glasdeur terug, er verdwijnt.
„ Ongelukkiglijk had hij, ia deze opfchudding, eene groote
„ krab op de wang gekregen," enz. „ Dit avontuur," ver
werd alom ruchtbaar." Den Heere DE-meldtzijv,„
GEN LI s kwam het alzoo mede ter ooren ; maar zulks ver
zijne vrolijkheid in geenen deele. „ Hij geliet zich ,-florde
„ alleen aan vi R GIL I us te denken ; hij deed duizend aan
uit den Eneas, en elk oogenblik riep hij uit: o-„halinge
„ Vi R GIL I us! o Zwaan van Mantua !" hetgeen zijne vrouw
„ deed fchateren van lagchen."
Plaatsgebrek verbiedt ons, Mevrouw DE GEN L is te volgen naar Mantua, naar Rome, naar Napels, waar de Ambasfadeur de onbefchaamdheid had , haar Lazaroni zonder
„
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„ hemd, zonder eenig bedekiel te vertoonen." Eindelijk
kwam zij weder te Parijs. Op den ouderdom van dertig
jaren zeide zij „ het blanketten vaarwel ;" hetgeen echter
niet belette , dat zij nog vele hoofden deed draaijen. De
Abt M A R I O T I N I, dien zij, op aanbeveling van den Paufe.
lijken Nuntius, tot Aalmoezenier van Belle.Chasfe had doen
benoemen , had de ftoucheid , zich aan hare voeten te werpen , niet uit dankbaarheid , maar om haar, als een andere
Tartufe, aan te bieden
De Tam our fans fcandale et du plaifir fans peur.
Het zal niet noodig zijn te zeggen, dat Mevrouw DE GEN.
LIS zich in deze omflandigheid gedroeg gelijk de deugdzame
echtgenoote van Orgon. De Abt kreeg de koorts en de
geelzucht; maar de Nuntius zond , op de aanklagt van Mevrouw DE GEN L is, zijnen guntleling terug naar Italië. Adel ,
Geestelijkheid, Financiers en lieden van den Tabbaard vielen
beurtelings Mevrouw D E GEN L 1 s aan; en zij was genoodzaakt,
de geestdrift, welke zij den Heere D E LA H AR P E had ingeboezemd, ernItig te beftraffen, en alle mogelijke verachting
aan den Treurfpeldichter CH É N I E R te doen gevoelen voor
zijne galanterie de maupais ton, die haar, met eene openhartigheid, aan onbefchaamdheid grenzende, antwoordde:
„ Gij hebt gelijk, ik ben geen grand Seigneur of een Her.
tog!" Een zeer kwalijk geplaatst verwijt , dewijl Mevrouw DE GEN US wel gedanst had met den Looper van
den Heer DE B R A N C A S.
Gedurende een lang verblijf te Berlin, (peelde Mevrouw
DE GEN LI S aldaar wederom komedie, en ontving nieuwe
liefdesverklaringen. De vermaarde I F F L A ND betuigde, ,, dat
„ zij de beste Actrice was, welke hij ooit gezien had ;" en de
jonge LOM B A it o, wien zij les gaf in taal en ílljl , verklaarde, „ dat hij haar wilde trouwen." Mevrouw DE
GEN LI S , zediglijk erkennende, dat zij zijne moeder zou
kunnen zijn, vond niet dlenulig, in weerwil van hare zucht
voor het onderwijs der jeugd, des zelfs opvoeding te voltooi jen . „ Zij verliet Berlin; haar leerling was wanhopig,
„ noemde haar een barbaar , en kreeg , even als de Abt M A_
RIOTINI, de geelzucht." (Dit fchijnt het gewone
gevolg der geftrengheid van Mevrouw DE G E N L I S 1) Bijaldien (het is de menigte der fagtolfers harer bekoorlijk-
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heden, welke ons deze gedachte ingeeft) deze vrome Dame,
op het voorbeeld van Mevrouw N E C K E R , een Hospitaal had
getocht, het getal dier fagtoffers ware inderdaad voldoende
geweest, om het te vullen ; en men zou op den voorgevel van
het gebouw, in gouden letteren , hebben kunnen graveren :
TOEVLUGT DER MINNAARS VAN MEVROUW DE GENLIS. Doctor GALL, intusfchen , heeft van haar gezegd , „ dat zij
„ aan het voorhoofd den knobbel bezit, welke godsdienjlig„ held, zielsverheffing en volhandigheid aanduidt;" hetgeen
den Heer D E T A L L E Y R A N D in een gezelfchap deed zeggen: „ Gij ziet, Dames, dat Mevrouw DE GENLIS geene
fchijnheilige is."
Dezer dagen heeft een ongelukkige penne[lrijd met de niet
zeer galante Engelfche Dagbladfchrijvers , maar die volijverig
zich betoonen , waar het op regt en waarheid aankomt, Mevrouw DE GENLIS leelijk in het naauw gebragt. Zij had,
namelijk, ongelukkiglijk aan den Heer nu c 0 U DRAY al de eer
der fchoone daden van LAFAYETTE in Noord-Amerika toegekend. „ Het was DUCOUDRAY," zegt zij, „ die alle de
„ krijgsverrigtingen belluurde en onderfteunde , aan welke
„ LAFAYETTE het wellagen alleen verfchuldigd is." Men
ziet, dat zij in het geheel niet dubbelzinnig zich uitdrukt;
maar dat zij , met eene ;toure hand , den Vriend van WASH I N G TON den lauwerkrans van het grijze hoofd rukt, welken
hij zich heeft verworven. Zij verklaart zich alzoo openlijk
tegen de voorbeeldelooze eer, welke eene groote Natie haren Burger heeft bewezen. Maar ongelukkig kreeg een ver•
wenscht Amerikaanse,'i Filozoof het in zijne kruin, om tegen
de foute verzekeringen van Mevrouw D E GE N LI S over te
stellen ilellige daadzaken , berekeningen , juiste datums , waaruit zonneklaar blijkt, dat de Heer D U Co U DRAY nooit
dienst geweest is van de Vereenigde Staten dat hij eerst na
den flag van Brandywine naar het leger, als vrijwilliger, is
vertrokken , en dat hij het niet verteld heeft, dewijl hij op
reis verdronken is in de Schuykill.
Volgens Mevrouw DE GEN LI S, moet de gemiddelde le.
vensduur zijn honderdvijftig jaren haar resten alzoo nagenoeg zeventig jaren van betlaan (*): ten einde deze wijde
tijdruimte aan te vullen , heeft zij zich drie groote ontwer„

in

;

;

(*) Zij heeft het echter niet verder mogen brengen, dan
tot aan het 85ííe jaar.
Vert.
—
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pen voorgefleld; te weten: Io• eene nieuwe Encyclopédie te
fchrijven; O. eene bedevaart te doen naar het H. Land; 30.
de Arabieren te bekeeren; eene veel gemakkelijker zaak,
dan de I erke geesten denken: zie hier, met een paar woorden, het ontwerp van Mevrouw DE GENLIS, de middelen
ter volvoering, en de gevolgen dezer vrome onderneming:
„ Zich bedienen van de bekende zeldzaamheid, dat eene
„ Engel/the Dame zich is gaan vestigen nabij .leruzalem ,
,, en zich door de Arabieren tot Koningin van Palmyra
„ heeft doen verklaren; haar onverwijld tot het Room/the
„ geloof bekeeren (hetgeen altijd mogelijk en het veiligst
is); vervolgens haar oppermagtig gezag over de Arabieren
„ zich ten nutte maken, om hen te brengen tot het omhelzen van de Godsdienst hunner Koningin, (hetgeen als
„ van zelve gaat, en) hetgeen de heilige wateren der .Tor» daan zal hergeven aan de eerbiedwaardige veroveraars van
„ het H. Land, en de- Arabieren tot befchermers maken der
„ verdrukte en uitgefchudde pelgrims, herfcheppende alz,00
„ de roovers der woestijue in nieuwe Ridders van Sint J AN
„ van Jeruzalem."
Mevrouw DR GENLIS, wiens verbeeldingskracht heeds
jeugdig blijft, heeft, zoo als gezegd is, twee groote plans gevormd : zij wil eene Encyclopedie en eene Pélérinage à la
Terre- Sainte fchrijven. Hare bouwsloffen zijn gereed voor den
onmetelijken arbeid, welke dien der Wijsgeeren, door DIDEROT en D'A L E M B E R T beffuurd , moet vernietigen. Zip is ook
bezig met een' historifchen roman, ALFRED LE GRAND,
en belooft ons nog eenen L A B R U i R E des Antichambres, de Soupers de la Maréchale D E LUXEMBOURG ,
en een gedicht in proza , IDA LIE. Ziedaar veel werks voor
eene meer dan táchtigjarige Schrijflier 1 Maar hare goede
gezondheid ílelt ons gerust. Men ontwaart nog geenerlei
teekens van verval in haren flijl. Haar haat tegen de Filozofen is geenszins verzwakt, en de verwijten, welke zij aan
Mevrouw VAN STAE L rigt, zijn even levendig, even hartstogtelijk , als zij vóór vijftig jaren zouden kunnen zijn.
Eene enkele omfiandigheid doet ons beven. Mevrouw DE
GENLIS is overtuigd, dat het einde der wereld zeer nabij
is ; en wij vermeten ons niet, de daadzaken , op welke zij
deze overtuiging grondt, te bellri;den : „ Men ontdekt ," zegt
zij , „ niets meer, dan planten zonder verhevene hoedanig.
„ heid, en onbeduidende dieren." Waaruit zij betluit, dat
-
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de grootfile en laatfle der gebeurtenisfen , het einde der wereld , niet ver meer verwijderd is. Wij zijn niet genoeg er.
varen in de kruidkunde , om hetgene zij van de hedendaag.
fche planten zegt te wederfpreken; maar wat aangaat de on.
beduidende dieren , zeker is het, dat dezelve krielen op den
aardhol, en, federt eenige jaren, in Frankrijk bovenal. Bijaldien
dit een ziekte- en tevens een voorteeken is van het einde der
wereld , zoo is het gevaar al heel groot, en wij zullen allen de
laatfile reis aanvaarden , eer Mevrouw DE GE NL IS die naar Jeruzalem gedaan heeft, en hebben groote kans van te vertrekken, zonder bij de Soupers de la Maréchale D E L U X E M.
BO D R G (*) tegenwoordig te zijn geweest. Laat ons intusfcheu
hopen , dat het der aarde zal beginnen te vervelen, van
niet dan onbeduidende beesten voort te brengen. Het is mis
niet onmogelijk, dat een tweevoetig dier van genie-fchien
eensklaps verfchijne op eenig punt van onzen bol: alsdan
waren wij behouden , en zouden nog liet pleizier hebben van
den L A B RU Y Z} RE des Antichambres te lezen !
Keizer NAPOLEON (opdat wij dit hier inlasfchen) wees
haar een verblijf aan in het Arfenaal, en fchonk haar een
jaargeld van 6000 francs. De Koningin van Napels bood er
haar een aan van boo kroonen: „ zij was Koningin," zegt
Mevrouw DE G E N LIS , „ en erkend door gansch Europa;
s, ik moest het aannemen. " — Vervolgens vinden wij haar
gehuisd in de rue des Lions; daarna in de rue Helvétius, vóór
de Revolutie genaamd rue Sainte Anne. Zij vertelt ons,
dat zij , des daags na de herjielling der B 0 U R B 0 N S , de
„ voldoening fmaaktc van aan deze ftraat den naam des Wijs
te doen uitwisfchen, en dien der Heilige te doen-„gers
» herftelIen !"
Opmerkelijk was ons de navolgende plaats rakende NAP
Mev
DE G E NLIS vele geE OO N , waaruit blijkt, dat tMevrouw
beurde zaken heeft vergeten; maar niet, (en dit diene te
harer verfchooning) dat NAPOLEON de eenigíle Monarch
is geweest, van welke zij weldaden heeft ontvangen: „ Nooit
„ heb ik den grooten Krijgsman als een' Overweldiger be,, fchouwd , — den Held , dien , zonder fchokken , zonder
(*) Dit werk ziet thans reeds werkelijk het licht, alsmede
den L A B R U Y É RE des Valets, Laquais , Servantes etc. , ge.
lijk ook : Le dernier Voyage de N E L G I S, ou Mémoires d'un
Vieillard, voor ouden van dagen en kranken. — Vert.
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„ gewelddadigheid, de Natie ten troon verhief; die ons van
„ de regeringloosheid verloste, die de Godsdienst herftelde ,
„ die door den Paus gewijd, door alle de Katholijke Souve„ reinen, en zelfs door alle de Protestantfche Mogendheden
„ werd erkend, met uitzondering van Engeland, die Hechts
„ zijnen Titel betwistte, en hem had erkend onder eene an„ dere benaming , als Opperhoofd van het Franfche Gouver„ nement , en wiens Souvereiniteit men in zijnen val zelv'
„ onderfchreef, dewijl men het noodig keurde, hem eenen
„ afftand te doen onderteekenen. Maar, zijne terugkomst
en de gevoelens , welke hij aan den dag legde ,bewonderen,, de, konde ik voor mijzelve niet ontveinzen, dat hij ditmaal
„ werkelijk een Overweldiger was ; want hij had plegtig afftand gedaan van alle zijne aanfpraken op den troon. Deze
gedachte had mijne bewondering moeten fmoren ; zij ver„ mogt zulks echter niet , en ik erken mijn ongelijk."
„ Duizendmaal ," zegt Mevrouw DE GEN LI s, van de
vermaarde Mevrouw v A N ST A E L gewagende, ,, duizend,, maal heb ik het bejammerd, dat zij niet mine dochter of
„ mine kweekelinge is geweest. Ik zou haar goede Ietter„ kundige grondfcellingen , juiste en natuurlijke idéén hebben
„ bijgebragt ; en bij zulk eene opvoeding , bij den geest,
„ dien zij bezat, en bij haren hooghartigen denktrant, zou
„ zij een volmaakt wezen en de met regt beroemdite Schrijf.
fter van onzen tijd geworden zijn."
Wij befluiten onze uittrekfels met de aanhaling van deze
plaats uit het fchriftelljk onderrigt, welk zij aan de Prinfes
VAN A N G O U L á M E ter hand flelde, op het oogenblik, dat
zij zich van haar, te Bremgarten, fcheidde s „ Geef u over
aan uwe bijzondere devotie, maar zonder gemaaktheid en
„ zonder voor zonderling te willen doorgaan. Verwonder
„ noch verhoor u ooit, dat anderen niet zoo veel of niet
» uwe foort van vroomheid bewonen. Gij zoudt al de vrucht
der uwe verliezen , zoo u toegevendheid en verdraag
Oordeel niet, en g ij zult niet geoor.-„zamheidontbrk.
„ deeld worden. Bemoei u met uwe eigene confcientie, en
„ niet met die van anderen."
Ziedaar de wijze lesfen , welke de Schrijfier van het Thédtre
d'Education , in 1794, gaf aan eene jonge Prinfes van i6
jaren ; maar is Mevrouw DE GEN L IS niet, met ons , van
gevoelen, dat veel oudere perfonen daarmede nog wel evenzeer haar voordeel zouden kunnen doen?
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(,Vervolg en hot van kl. 28.)
oo lang wij tusfchen overhangende lava - brokken, die
Z
eerie foort van bedekten weg vormen , door reden, van waar
men niet kon uitzien , heerschte er luide vreugde onder de
ridderfchaar; offchoon dezen en genen onzer misfchien het
hart, bij het onder onze voeten Heeds heviger wordend kraken , allengs fterker begon te kloppen. Maar als wij op de
vlakte aan den voet des kegels gekomen waren , alwaar men
de ezels verlaat, en nu de fleile, rotsachtige hoogte beklimmen moest , — als wij den berg, die vuurgloed uitwierp ,
zoo nabij voor ons zagen, en eene geringe drukking der
lucht ons onder fleenen en asch begraven kon , werden
die genen, welke het meeste gefchreeuw gemaakt hadden,
eensklaps ftil, en men hoorde zelfs zeggen, dat wij genoeg
gedaan hadden en dus hier onzen terugtogt moesten aannemen. Ik verklaarde terflond flellig , mij hiermede niet te
kunnen vereenigen; en • daar het fpreken bij het geraas van
den berg moeijelijk was, begaf ik mij zonder verwijl verder,
om den kegel te beklimmen.
Tot mijne groote verwondering waren de vrouwen de eer
welke, door gidfen geleid , het gegeven voorbeeld volg--fien,
den ; en met blijde verrasfing zag ik de Engelfche jonge juffer, welke bij onze overvaart reeds mijne opmerkzaamheid
door haar fchoon en welberaden voorkomen had getrokken,
onder de voorften opflijgen, en wel zonder hulp. Zoo kwamen wij , na een moeijelijk uur, op de hoogte, als juist de
zon nabij de kimmen was. Slechts eenige meer bejaarde perfonen waren teruggebleven. Een ongemeen treffend gezigc
vertoonde zich , en de woede van den ons zoo nabijzijnden
krater veroorzaakte eene onwillekeurige huivering. De fchitterende stralen der ondergaande zon fchenen eene laattie po.
F
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ging ce doen , om den vlammenden berg van zijn eigen licht
te berooven. Zij dook onder den gezigteinder; en nu ontwikkelde zich voor onze oogen een fchouwfpel, dat met geen
ander vergeleken kan worden. Wat vroeger rook fcheen,
was nu vuur. De roode vlammenzull flingerde gloeiende
rotsklompen hoog in de lucht, en de heete, alles verzengen_
de asch , gelijk ook de lava, die kokend uit alle openingen
uitftroomde , bekleedden berg en hemel en aarde met een
vreefelijk , verblindend , vurig rood. De (feeds toenemende
donkerheid verhoogde dit fchouwfpel dermate, dat wij in
diepe verbazing dáár flonden; terwijl de gedurig rollende
donder in de ingewanden van den berg , die geheel in op.
roer waren , het verfchrikkelilke in de nachtelijke duisternis
vermeerderde. 1Vlijn moedige gids riep mij echter toe, dat
hij bereid was, zijne belofte geland te doen ; maar dat wij
zonder uitflel ons op weg moesten begeven, dewijl de wind
thans gunflig was. Met weinige woorden gaf ik mijn befluit
aan het gezelfchap te kennen , en wilde zoo affcheid nemen,
wanneer de Engelfche jonge dame tot mij trad , en op welberaden toon zeide: „ Ik ga mede."
Dikwijls, maar vooral op reizen, , heeft men kunnen op.
merken , dat vrouwen meer moeds bezitten, dan mannen ,
om een oogenfchijnlijk gevaar te gemoet te gaan ; maar zoodanige kloekmoedigheid , zoodanige vei heffing boven alle
vrees had wel niemand in dit oogenblik van eer, jong meisje kunnen verwachten. Men floeg dan ook geen acht op
hare verklaring, en deed hechts alles, om mij van mijn
voornemen af te brengen. Nadat echter heufche vermaning
gebleken was vruchteloos te zijn, en ik met mijnen geleider
werkelijk wegging, ontilond achter mij een luid gejammer,
daar de Engelfche dame volhield, mede in den krater te wil
len nederdalen. Toen ik omzag, lagen de beide zusters van
het meisje voor haar op de kniën ; de vader liep , zijne banden wringende, om haar heen en weder, en het gezelfchap
deed alle moeite, om haar van befluit te doen veranderen.
Ik ijlde terug, en vereenigde mijne beden niet die der ove•
rigen. Te laat zag ik, dat de fchets van mijne vroegere
beklimming haar het meest in baar voornemen verfterkt had.
Ik hield daar dus voor, dat de omfiandigheden thans geheel
anders waren. Zij betuigde daarop , dat zij alles wèl overdacht, en ook vernomen had , hoe, nog vóór weinige dagen, vele vreemdelingen, en daaronder zelfs vrouwen, in
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den krater geweest waren. Zij verzekerde bovendien i dat
zij haar befluit reeds de geheele reis bij zich had gehad.
Als ik eindelijk verklaarde , dat ik van mijn voornemen afzag, merkte zij met zekere bitterheid aan , dat zij dit gaarne geloofde, dewijl het den mannen eigen was, van geva.
ren te {preken, zonder zich daaraan bloot te ftellen , en dat
haar niets zou beletten, alleen te gaan. Thans ftelde ik den va_
der eenigermate gerust met de belofte , dat ik alles zou aan
wat in mijn vermogen was, om zijne dochter te-wend,
beveiligen. Daar nu het meisje zich niet liet affchrikken,
ontflond eindelijk een zeer roerend tooneel bij het affcheidnemen. Zij lag haren vader en hare troostelooze zusters
lang aan de borst, en fcheen in deze oogenblikken te gevoe.
len , hoe verkeerd zij handelde, dat zij verfcheidene , haar
minnende, menfchen zoo diepe fmart veroorzaakte. De Reeds
toenemende vuurgloed maakte het fchouwfpel nog roerender,
en onder het brullend woeden van den berg hoorde men het
luide fnikken der fcheidenden.
Toen wij ons nu op de heil hellende randen alleen bevonden, op welke men rondom den krater moet gaan, ten einde
aan de eenige plaats te geraken , welke het afdalen in denzelven mogelijk maakt en maar den kant van het bedolven
Pompeji ligt , deed ik nog eenmaal alle moeite, om haar van
haar voornemen af t° brengen ; doch het mogt niet baten.
De geleider ging nu vooraan , en ik hield mij aan zijnen
{tok vast , terwijl de Engeljche juffer weder op mij fleunde.
Zoo kwamen wij aan de zoo belangrijke als gevaarlijke
plaats, welke omtrent tegenover die is, waar wij ons gezel.
(chap verlaten hadden. Hier moesten wij ons eene poos
nederzetten, om uit te rusten. De gids dreef ons echter
gedurig, en fcheen weinig behagen meer te vinden in de
ganfche onderneming. Ik deelde aan het meisje zijne bedenkelijkheden mede; dat de wind Reeds veranderde, en dat
wij Iiellig verloren waren, zoo dezelve zich tegen ons draaide.
Doch niets kon haar in haar befluit doen wankelen; 'en
als de gids eindeiijk verklaarde, dat zij in haar lang vrouwegewaad daar beneden fpoedig vlam zou vatten, ja zelfs
niet verder in den berg konde nederdalen, trad zij ter zijde,
rolde haar kleed als een gordel op, en kwam nu , als man
gekleed, weder bij ons. Zoo veel volharding moest zege.
pralen. In plaats dus van verder afraden, begon ik te fchertfen , en zocht nu haar den moed in te boezemen , welke
F2
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toch ligt aan eene vrouw, uit hoofde van haar teederder gelel, zou kunnen ontzinken, wanneer zij eindelijk de nog
niet volkomen begrepene gevaren werkelijk voor zich zag.
Ik poogde haar nu op alles voor te bereiden, daar in den
krater het toeroepen zelfs onmogelijk zijn zoude; en hoe
zeer ik vroeger ook niet zonder bekommeringen was geweest,
zoo verdwenen die thans echter, daar wij ons in de nood
bevonden , om den beflisfenden clap te doen. Ik-zakelijhd
moeds
, en had geen voorgevoel van den treurigen
was vol
afloop onzer ftoute onderneming.
Wij plaatften ons achter elkander, hand aan hand, en daalden alzoo af. Uit de heete bruine lava -aarde onder onze
diep inzakkende voeten (leeg een gloeijende rook op. Wanneer wij eenen flap voorwaarts doen wilden, gleden wij
Corns tien tot twintig fchreden benedenwaarts , zonder ons te
kunnen houden ; en wij geraakten dus met zoodanige fnelheid op den bodem des kraters, dat wij zelve niet wisten, hoe
het eigenlijk was toegegaan. Doch hier wachtten ons nieuwe
verfchijnfels, welke de grootuie tegenwoordigheid van geest,
vaardigheid en voorzigtigheid vorderden , om niet het leven
daarbij te verliezen. De eerfte hindernis, die ons tegen
waarover wij fpringen moes--hield,wasnbrfchu
ten , om verder naar beneden te komen. Aan vasthouden
was hierbij niet te denken. En ware de klove wijder geweest,
zoo zouden wij zeker in dezelve nedergeftort zijn. Het bui
meisje , dat wij begeleidden , gaf bier de eerfie-tengwo
proef van hare koenheid, terwijl haar moed fleeg tot roeke.
boze ftoutheid. Het brullend loeven van den berg was zoo
vervaarlijk , alsof dezelve ieder oogeublik zou bartien. Het
hevigíte kanonnenvuur, de zwaar:le donder kan met dit ontzettend geluid niet vergeleken worden ; gelijk het trouwens
ook onmogelijk is , alles te befchrijven, wat in dezen hel
muil der benedenwereld omging. Vuur was rondom,-fchen
onder en boven ons. Wij hadden de grootuie behoedzaamheid noodig, om niet in brand te geraken. De hitte van
beneden was nog veel flerker, dan die van boven; en de
vlammetjes, welke hier en daar als dwaallichten bij ons opftegen, gelijk ook de lange, breede vuurtlrepen, die fours
geheel onverwacht onder ons doorbraken, maakten het voor
komen ten uiterfte moeijelijk. Wij hadden ons om.-warts
trent een half uur in den krater bevonden, toen de eerie
lava . flroom ons tegenkwam. Bloedrood en met verhevene
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fchoonheid daarheen fchuivende , baande hij zich eenen weg
naar den Ottajano , en vernielde alles , wat in zijnen loop
hem voorkwam , onder een verfchrikkelijk gekraak. Wij na
welke niet zeer breed , maar vrij-derniglob,
hoog was. De lava firoomde zoo langzaam, dat men den
naderenden vloed ligt ontwijken kon. Die ooit kanonnen of
klokken heeft zien gieten , zal zich het best dien gloeijenden ftroom weten voor te (lellen. De Engelfche Nisf
fnelde het eerst toe , om haren zakdoek aan den eenen hoek
daarin te laten verbranden ; maar de hitte, die de lava van
zich gaf, was zoo flerk, dat oogenblikkelijk de geheele doek
in brand vloog, en zij hare hand niet weinig befchadigde.
Ik wierp er een ítuk gelds in, hetwelk de gids , door middel van zijnen met ijzer bellagenen hok, na vele moeite , er
uithaalde. De lava, die zich rondom de zilveren fcudo aan
werd oogenblikkelijk hard , zoodra dezelve uit-gezthad,
den vuurftroom kwam; en dit is het eenige , wat wij als
aandenken van hier medebragren. Wij begaven ons nu verder naar het midden van den krater, offchoon bij elke fchrede
liet geraas verfchrikkelijker en de verfchijnfelen dreigender
werden. Eindelijk bevonden wij ons aan den voet van den
kleinen Vefuvius. Dezelve was geheel in vuur, en dermate
met nedervloeijende , dof gloeiende lava bedekt , dat c:e
vuurzuil boven dezen uit den groocen krater zelven fcheen
te komen. De hitte werd hier zoo groot, dat wij aan het
ganfche ligchaam gloeiden. Wij durfden geen oogenblik tilhaan, daar wij vreesden, in brand te geraken; en dit be.
anghigend gevoel , als ook het verdoovend , de zinnen ver.
warrend , ontzettend donderen rondom ons, deed ons op den
terugtogt denken. Ik gaf dit te kennen, en wilde de juffer
terugvoeren, wanneer zij mij , waarom wist ik niet , plotte•
hug naar de tegenovergeíteide zijde met zich trok. Waar
wilde zij het gezigt van den anderen kant des-fchijnlk
bergs hebben. Onze geleider bleef, als in Romme verbazing
over dit verder dringen , (}aan , en ik zag, bij her helle
licht, hem angflig op de lava- brokken omtrippelen , en met
uitgebreide armen ons wenken, om tot hein terug te komen.
Wij hielden ons met dit nieuwe fchouwfpei te zeer bezig, om hein ce gehoorzamen , en bovendien ergerde het mij
dat de knaap ons niet volgde. Ik fchreef dit aan lafhartigheid toe, en bemerkte niet, welke liagchelijke omftandigheid
de reden van zijn terngbiiiven was. Tuslchen ons en hem
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was een lava - droom ontfprongen , die juist naar den wand
des kraters drong, waarboven wij voorbij moesten, en waardoor ons de terugweg voor altoos afgefneden zou zijt+. , zoo
wij dien niet voorkwamen , eer hij den fleilen rotswand bereikt had. Wij beide befeften terftond het gevaar, en de
angst gaf ons vleugels. Wij bereikten nog gelukkig het
Voorde van den vervaarlijken vuurdroom ; doch hier was eene
zoo breede klove, welke wij overfpringen moesten, om
aan de andere zijde van de voortdringende lava te komen ,
dat wij, van fchrik bevangen , daarvoor fiaan bleven.
Het arme meisje , dat tot nu toe ongeloofelijke dingen had
volbragt, wat afgemat en kon niet meer. Hare fchoone lok_
ken waren verzengd. Met moeite had ik hare ligt brandbare
kleeding, die reeds meermalen vuur begon te vatten, gered,
?Maar nu eindelijk begaven haar alle krachten van ligchaam
en ziel te gelijk, en zij zonk op mijnen arm neder. Het
was een vreefelijk oogenblik. Vertwijfeling verleende mij
ongewone kracht, ik nam haar op, en fnelde alzoo terug,
om hechts den wand des kraters te bereiken. Het gelukte
mij, Ik poogde eenige voeten boven den lava -bodem bij
den wand op te komen, en void ook werkelijk eene minder
heete, uitgehoolde zwavelgrot, waar ik het meisje nederlegde, en haar de flapen met wijn uit mijne veld$esch wreef.
Nadat zij een weinig was bijgekomen, gaf ik haar te drinken, en fmeekte haar op de meest dringende wijze, dat zij
alle hare krachten zou verzamelen, om met mij eenen uit
te visden. Maar zij knielde neder, om te bidden, en-weg
verzocht mij, haar aan haar lot over te laten, daar zij niet
meer gaan kon. Zij wees naar hare voeten, en met verba
bemerkte ik , dat de regrer voet geheel verzengd was. -zing
De lava - Eiroom had zijnen loop tot aan den grooten wand
volbragt, wendde zich hier regts, en drong langs denzelven
onder onze voeten verder. De hitte werd daardoor zoo onverdragelijk , dat wij liet geene minuut langer hadden kunnen
uithouden, Ik nam de nog Reeds biddende Misƒ op, en
droeg haar voorbij de zwavelgrot. Hier vond ik eenige voor
mij gelegenheid gaven om behoed_-uitekndrof,
zwam verder te klauteren. Reeds meende ik gered te zijn,
wanneer een der (}eénen, waarop ik ftapte, week, en ik
met denzelven naar beneden rolde. Eene menigte fteeren
volgde ons in onzen val, en het was fchier een wonder,
dat wij niet gekwetst werden. De lava - broom was nu ach-
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ter ons; maar wij bevonden ons nogmaals voor de breede
vuurklove. Ik gevoelde, dat ik zelf, vooral door de hitte,
zeer afgemat was , en , alhoewel ik voor mijzelven den
fprong wel durfde wagen , net het meisje zou het mij niet
gelukt zijn, denzelven te doen. Zij zelve zag dit in , en
fineekte mij , haar te verlaten en mijzelven te redden. Maar,
hoe zou ik hiertoe hebben kunnen befuiten ?
Terwijl ik dus , naar redding fmachtende , omzag , ontwaarde ik plotfelijk onzen braven geleider bij mij. Hij was
met een' 1}outen fprong over de klove geraakt. Nieuwe
kracht bezielde mij, en ik meende in hem mijnen reddenden
Engel ce zien. Ik omarmde hem ; maar hij wees naar boven, en riep met een' angliigen fchreeuw : Carnbia fl veto!
(De wind verandert!); en in hetzelfde oogenblik waren
wij met gloeijende asch bedekt , en groote rotsklompen ftortten krakend rondom ons neder. De bodem onder onze voeten begon te wankelen , en het dreunend geraas werd zoo
verfchrikkelijk, zoo verdoovend en bedwelmend , dat ik mij
verbeeldde , dat de ganfche berg nu zoude inf'orten en ons
begraven onder zijne puinhoopen. Maar de jonge s A L VATO R greep het bezweken meisje , en fprong fchielijk met
haar over de klove. Ik volgde hem , en nu plaat(Ien wij
haar tusfchen ons op onze in elkander geflagene handen.
Zoo fpoedden wij met haar weg over rotten en fcheuren,
over gloed en vuur , om den wand tot ons behoud te be.
reiken. Hoe ik dezen beklommen heb , weet ik zelf niet te
zeggen. Een van onderen opdampende kwalm drong naar
ons toe, en wij zakten meermalen verre terug, wanneer wij
niet de uiterfle infpanning een weinig voorwaarts gekomen
waren. Tot ons geluk was de wind nog niet geheel naar
ons toe gekeerd; anders zouden wij nooit weder boven gekomen zijn. Dikwijls draaide het mij voor de oogen , mijne
kniën knakten, en ik moest meermalen het meisje laten zakken, alzoo ik zelf ter naauwernood kracht meer had, om
opwaarts te Rijgen. Ook de gids was zeer afgemat. Wij
ve.kwikten ons een weinig met liet laatf'e van mijnen lacrymae Ch; isti , en kwamen zoo weder op de been. Toen wij
twee derden van den fteilen rand beklommen hadden, werd
alles, wat ons omringde, ten uiterfte verfchrikkelilk. De
berg fcheen ons met geweld te willen uitbraken. Zijne donders rolden aanhoudend , en de wand , bij welken wij op
klauterden, begon zoo vervaarlijk te fchudden, dat wij ons
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naauwelijks konden (taande houden; terwijl het gevaar, om
er door de beweging af te ftorten , eiken oogenblik fcheen
toe te nemen. De gedachte , dat wij zoo na bij het doel
van ons verlangen waren , verleende ons, als 't ware , bovenmenfehelijke krachten , en zoo geraakten wij eindelijk boven op den rand. Met koud zweet bedekt , zonk ik bewusteloos neder, en daar verliep meer dan een uur, eer wij in
Raat waren , verder te gaan.
Twee heeren van het gezelfchap, waaronder de bijkans
zinnelooge vader der jonge juffer, waren met hunne gidfen
tot aan deze plaats doorgedrongen , om ons hulp te bieden.
Dezelve kwam , helaas! te laat. Het arme meisje lag in
aanhoudende fluiptrekkingen. Onzen geleider was de arm
door een' nedervallenden Reen zwaar gekneusd geworden.
Allen zagen wij er verzengd en deerlijk gehavend uit. Met
diep tilzwijgen namen wij verder den terugtogt aan. Wat
verfchilde dit veel van het luide gejuich, waarmede wij
ons op weg begeven hadden! Het meisje werd zonder bewustzijn naar beneden gedragen. Met het aanbreken van
den dag kwamen wij te Ref/na. Hoe geheel anders waren
onze gewaarwordingen bij den zonneopgang van den vorigen
morgen geweest! Wat kan er in vierentwintig uren veel treurigs
den menscb overkomen ! Als in lijkflaatfie trokken wij Na.
pels binnen , en de mare des ongeluks verfpreidde zich wel_
dra. Ontzetting en medelijden vervulden alle deelnemende
zielen bij het vernemen des wedervarens van een meisje, dat
door allen , die haar kenden, hooggefchat werd, en door
de hulp der kunst niet meer was te redden.
Met diepen weemoed verliet ik Napels en de troostelooze
familie. En offchoon ik mijzelven niets te verwijten heb, —
offclioon de naaste bloedverwanten zelve en allen , die er
bij tegenwoordig waren, mij zochten gerust te ílellen en te
troosten , zoo zal deze akelige gebeurtenis mij toch Reeds
bedroevend voor den geest zweven , en mijne fchoonfle herinneringen van een zoo bekoorlijk land verbitteren.

LENIGE ZINSNEDEN UIT LENEN BRIEF VAN LAFAYETTE AAN
DEN GENERAAL BERNARD, TE WASUINGTON.

(Uit de Baltimore Gazette.)

M ijn waarde Generaal ! — — — Gij weet , dat er in Bel-
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gij eenige onlusten hebben plaats gegrepen; dezelve zullen,
denk ik, eindigen in de affcheidmg van dat gewest van Holland, ouder denzelfden Souverein. Wij hebben er ons niet
in gemengd, dan alleen door te verklaren, dat wij niet zul.
len gedoogera , dat eene vreemde legermagt eenig regt van
tusfchenkomst doe gelden ; latende alzoo de beide volken
hunne eigene zaken fchikken zoo als zij zulks goedvinden,
maar niet willende , dat andere Gouvernementen tusfchen_
beiden komen , om onze naburen te onderdrukken.
Onze Republikeinfche troon is onmiddellijk erkend geworden door het Engelsch Gouvernement, en zal weldra,
zoo ik hope, mede erkend worden door de andere Mogend.
heden. Gij kunt wel begrijpen , dat ik niet van meening
ben, dat d;* de beste der Republieken is. Geenszins: aan de
Conliitutie der Vereenigde Staten geef ik verre de voorkeur.
Maar ik geloof, dat wij, in de tegenwoordige omfiandighe.
den, het beste gedaan hebben; en wij hebben alle Repu.
blikeinfche infellingen voorbereid , in den vorm van eersen
Volkstroon. Er zijn in Frankrijk geene opregter en verlichter Patriotten, dan de Koning en zijn Zoon. Ik ken ben
flechts finds korten tijd; maar zij hebben mij de grootste
vriendfchap en vertrouwen ingeboezemd, en dit gevoel is
wederkeerig.
Ontvang de vernieuwde verzekering van mijne oude en getrouwe vriendfchap.
Parijs, 8 Sept. I830.

LAFAYETTE.

DE PARIJSCIIE BARRICADEN.

1)e Franfchen hebben zich in de jong(le tijden groote lief.
hebbers der Statistiek betoond, en zijn dan ook niet in gebreke gebleven , de iraatileenen te tellen , die door leen in
de beruchte dagen van Julij uit derzelver eigenaardige plaats
zijn gerukt geworden.
De Parijfche beftrating beflaat eene oppervlakte van drie millioen ellen. Er waren , behalve de verfperringen, zamengeíleld
uit de boomen der boulesards , uit timmerhout , rijtuig , huisraad enz., zelfs uit lijken, ¢055 barricaden van flraat(teenen
opgerigt. De flad Parijs heeft drie mannen met de meting
dezer barricaden belast : in de eerfie afdeeling zij 46000, in
de tweede 37000 , in de derde 42000 , te zamen 505,000
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ellen praatgrond opgegraven gevonden. Weshalve ongeveer
een twintig(Ie gedeelte der belirating weggeruimd is geworden.
Elke vierkante el bevat 25 fleenen; gevolgelijk het geheele getal der uitgerukte fleenen 3,125,oco: en dus heeft
het gemeen, het gewigt van éénen ftraatfteen, door elkander, op 50 pond gerekend, in weinige uren, eenen last van
156,250,000 ponden in beweging gebragt. Van gezegde 3,125,000
freenen zijn 212,000 aan ftukken geslagen, en tot werpge.
fchut in de huizen naar boven gedragen. De herftelling der
geheele beftrating heeft der ftad 250,000 francs gekost. —
Parsjs telt 1500 ftraten en 25000 huizen; door 6000 lantarens, 62 ellen van elkander, worden dezelve verlicht; elke
derzelven kost der ftad jaarlijks aan onderhoud log francs,
en de aanfchaffing ongeveer de helft. Van deze lantarens
zijn ook zeer vele, fchoon op verre na niet de helft, vernield geworden.

NOG ÉÉN STAALTJE VAN FRANSCIIE RAZERNIJ.

(Figaro, 6 Jan. 1831.)

Z

ere zij Keizer N I c o L A A s 1 Even doen als woedend van
aard, behelst zijne Proclamatie een Manifest van Europefc/zen
Oorlog. De Diplomatie moordt; de Oorlog verlost. Er is
meer menschlievendheid in één' kanonskogel, dan in al de
vreesachtige of Kort/zaag/the Kanfelarijen van Europa. Den
oorlog verklaren aan de Franfchen van het Noorden, is
hetzelfde, als dien aandoen aan de befchaafde wereld. 't Is
hetzelfde, als aan ons de Bipen en den Ran tot grenzen beloven. De Belgen hebben het reeds begrepen, en
onze vlag wordt de hunne. Indien, in flede van zijn Hof
en zijn barbaarsch Rijk te befchaven , de Autocraat ons zijne
Baskiren zendt, zullen wij hun den baard uittrekken. De
partij, te Waterloo gefpeeld , fchreeuwt om voldoening.

UITTREKSEL UIT EEN TOONEELSL'EL VAN GERRIT PAPE

O

mftreeks het jaar 1790 kwam te Duinkerken, bij den
Boekhandelaar J. HARDY , een Nationaal Tooneelfpel van
den bekenden GE R R 1 T P APE in het licht, getiteld : Jos FP H u s, of de Zegepraal des Bijgeloofs en de- Arictoeratie ,
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waarvan in dit Tijdfchrift van het genoemde jaar het navol.
gende verflag is gedaan, hetwelk ons, in dezen tijd, opmerkelijk genoeg is voorgekomen , om het onzen Lezeren , die
het genoemde Tooneelftuk noch ons Tijdfchrift van dat jaar
bezitten, hier mede te deelen:
„De bijgeloovigheid der Brabanders, het daaruit voortvloeijend
gezag der Geestelijken, en hunne overwinningen op den Keizer
J OSEPH us, dien men hier als Christen- wijsgeer voorftelt, worden in dit Tooneelfpel zeer aardig en fprekend voorgedragen.
Aristocratie houdt zich zeer verwonderd, dat het Bijgeloof nog
aan deszelfs gunftigen toeftand twijfelt, daar een geheel Volk
op deszelfs wenk voortvliegt, om houten en fteenen Heiligen te
bewierooken; daar de verfinading van een verrot oor, een" ge droogden vinger, of een gerimpeld vel, van dezen of genen
Heilig, voor eene doodzonde wordt gehouden , en hij, die niet
op ftaande voet ge?ooft , dat eene houten pop uren ver wan.
delt, gevaar loopt, om een Martelaar te worden. Het B ij .
geloof voert daartegen alle de oogmerken en ondernemingen
van J OSEPRUS aan , welke in het tweede Tooneel dus belasterd worden :
EEN PRIESTER.

Jo s E PH Us tast onze Heiligdommen aan 1
EEN ANDER.

Het Vagevuur waggelt op zijne grondflagen!
EEN ANDER.

De Biecht heeft alreede den (trop om den hals!
EEN MONNIK.

Onze Heiligen worden táinbeelden, of pronken in de Ga
-lerijvan

JOSEPHUS!
EEN ANDER.

Onze Alraarfchilderijen herfchept hij in fchoorfteenftukken
EEN ANDER.

Onze zilveren Apostelen veranderen in kroonen, in fchetlingen , plaquetten en tieniiortenftukken!
EEN ANDER.

Onze Kerken worden Gasthuizen!
EEN ANDER.

Onze Kloosters verandert hij in paardenftallen 1
EEN ANDER,

Onze Cellen zijn de berghokken voor haverzakken en fcroobosfen geworden !
EEN ABT.

Met onze fcihatten betaalt hij zijne foldaten!

88

UITTREKSEL UIT EEN TOONEELSPEL
EEN ANDER.

En van onze Eerwaarden wil hij fchoenpoetfers maken!
ALLEN GELIJK.

Wraak! Wraak 1 Wraak! — over onze Heiligen, en over ons 1

Zij vallen met het aangezigt Ier aarde.
u N, het Franciscusbeeld insgelijks met
het aangezigt op den grond leggende.
Verneder u nevens ons, lieve Franciscus 1
E EN P R EE K H EE R, het beeld van Dominicus ook neder leggende.
Als het er iets aan helpen kan, Heilige Vader 1 doe dan als wij.
Alle deze gezegden, en eenige opvolgende Tooneelen, doen
de Staatkunde befluiten , dat zij zich vergist heeft, en dit Volk
te dom en te zot is, om ooit verftandig te kunnen, of ooit
waarlijk vrij te willen worden.
In het tweede Bedrijf doet zich JOZEF op de gunftigfte
wijze voor; beginnende Staatkunde het gefprek met hem, op
deze wijze : „ Geloof mij, Vorst ! het is zoo min uw belang, als het belang der overige Mogendheden op deze Aarde." — „ Dat de Volken wijzer en gelukkiger worden ?"
vraagt 3 o ZE F. — „ Neen ! dat men pogingen doe , om hen
zoodanig te maken," antwoordt de Staatkunde, en vervolgt
met eene ontleding der redenen , waarom zij dusdanig oordeelt. En wanneer J 0 5 E PH US vraagt : waartoe hem dan
kroon en fchepter zal dienen ? antwoordt Staatkunde: „ Om
een Forst te zijn." En wanneer j os E PH u s een mensch begeert te wezen, raadt zij hem, kroon en fchepter neder
te leggen , of eerst te beproeven , „ of hij vuur en water
onder elkander kan vermengen " Dit fchijnt wat fterk gezegd; doch de volgende Tooneelen regtvaardigen dit denkbeeld, in welke de Dweeperfj en het Bijgeloof zoo wèl hunne rollen volvoeren , dat de Forst geen mensch kan blijven.
Zie hier het clot eener redevoering van
EE N K A P U C

DWEEPER]J.

„ o Aanblazing van boven ! o IJver des Heeren ! ja, Géloovigen! ja , Verdedigers van de voorvaderlijke Inftellingen ! ja! te wapen! te wapen! te wapen! J os E PH US
zal vallen! Hij zal weggeblikfemd worden ! vernietigd ! Drie
uren na zijnen dood zal niemand meer weten, dat hij een
beftaan gehad heeft. Gaat! vliegt! wapent u! Hebt gij geen
fnaphanen, neemt dan bezemfcokken! en hebt gij geen bezemfrokken, ziet daar dan!

(Rij fWijt een/ge doodsbeenderen onder het I/o/k.)
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Ziet daar dan de fchenkels, de kinnebakken , de armpijpen,
de korte en lange ribben van den heiligen FR A N C I S C u,
DOMINICUS, ANTONIUS, ELORI, GUDULE, en van al
ien, die ooit fchenkels en pijpen gehad, en ze ons nagelaten
hebben ! Neemt deze heilige wapenen! wordt er andere si Ms o N s mede ! verflaat een iegelijk duizend Keizerlijke Philistijnen! Gaat, mijne broeders! Ik geef u de benedictie!
Die fterft in den ftrijd , gaat het Vagevuur, als een pijl van
den boog, voorbij, en regelregt liet Hemelrijk in."
In het, begin van het vierde Bedrijf verrigt eene met tok.
ken , fnaphanen en doodsbeenderen gewapende menigte zijne
exercitiën, welke van ter zijde door een' Krijgsoverfle van
den Keizer befchouwd worden , die er geheel niet gunftig
over oordeelt. „ Mij dunkt (zegt hij) het zou niet kwaad
zijn, dat ik mijne foldaten, in ftede van fnaphanen, plakken
en roeden in handen gaf. Bij alwat leeft, dit Volk is niet
waardig , dat men er kruid en lood op verfchiet. De Vorst
heeft mij Vader in het Dolbuis gemaakt ; maar hij heeft
vergeten , om mij lederen wambuizen en kakftoelen mede
te geven.
Tegen een' Kapitein, die aankomt.
Wel, mijn goede Kapitein ! hebt gij dat rommelzoodje gezien?
KAPITEIN.

Ik heb meer gezien dan mij lief was, Heer Overfte!
KRIJGSOVERSTE•

Misfchien zijt gij bang geworden voor die Helden met hunne
heilige doodsbeenderen.
KAPITEIN.

Mogelijk zullen zij het ons bang genoeg maken.
KRIJG S0 VERSTE•

Hoe ! — is deze taal u ernst ?
KAPITEIN.

Volkomen ernst , Heer Overfte !
KRIJGSOVERSTE.

Zijt gij dan ook al met de ziekte van dit land befinet? —
Ha ! ha ! hal In eene kale runderfchonk zit meer kracht,
dan in deze mergpijpen van ANTONIUS Of Sint J U T M U S.
't Zijn beenderen uit het knekelhuisje, de Hemel weet
van wie!
KAPITEIN.

Her zijn deze doodsbeenderen niet, Heer Krijgsoverfte l die
mij bekommering baren ; maar het zijn de gevolgen van deze
heilige bedriegerijen, die ik 'vrees.
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KRIJGSOVERSTE.

Welke gevolgen?
KAPITEIN.

Den onwederfcandelijken invloed, dien alle deze vertooningen
maken op een Volk , dat dons en bijgeloovig is , en dat, door
zijne Zielzorgers, voor welke het een' onbepaalden eerbied
heeft , en die het volftrektfce oppergezag over deszelfs geest
voeren, zich overal laat heenleiden , waar men het hebben
wil; — het onbegrijpelijk Enthufiasmus , dat algemeen de
Natie in het hoofd en om het hart geflagen is, dat in fcaat
is, om tot alle bedenkelijke uiterfcen over te !laan, en dat
op twee onderwerpen gevallen is , waarvoor de ftervelingen ,
ten allen tijde, hun goed , bloed en leven hebben willen opofferen, zoodra zij er het harnas voor aantrekken.
KRIJGSOVERSTE.

En die twee onderwerpen zijn ?
KAPITEIN.

Godsdienst en Vrijheid!
KRIJGSOVERSTE.

Ha ! hat ha! Godsdienst en Vrijheid! — en dat zoo als
ze hier zijn 1
KAPITEIN.

Zij mogen zijn zoo als ze willen , dat is het verfchil niet;
maar zeker is het, dat zij hier al de uitwerkingen hebben
ja nog veel fterker zijn, dan of zij waren zoo als zij behoorden. Het ganfche Volk is er door in beweging gebragt.
De Kapitein maakt verder eenige zwarigheden, die den
Krijgsoverfte geenszins fchijnen te ontrusten; doch , na het
gezigt van eene groote menigte Geestelijken, in de eene
hand het kruis, in de andere hand het zwaard dragende,
fommigen met kruiken met bier , anderen met zakken vol
geld hem voorbij getreden zijnde , begint de Krijgsoverfte
eenigzins van toon te veranderen , zeggende: „ Mij dunkt,
dat hun aantal vrij groot is."
KAPITEIN.

Zij kunnen het zoo groot maken als ze wil:en; alle inwoners zijn hunne recruten.
KRIJGSOVERSTE,

Zij fchijnen vrij wel gedresfeerd te zijn.
KAPITEIN.

Dat kan ik juist niet zien; maar ze zijn vol couragie, dat
zie ik.
Door deze en andere redenen begint hij reeds te aarzelen;
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en, daar hij geheel buiten raad is, biedt hij eene volkomene
amnestie aan, met teruggaaf van alle Regten en Privilegién,
welke echter, als te laat aangeboden, afgeflagen worden;
zoodat het nu tot een vechten moet komen.
De beide Legers fcharen zich in flagorde, om aan te vallen. Intusfchen fleken de Geestelijken hunne kruifen, kruiken en geldzakken op, en wenken en roepen de foldaten, om
ze te doen deferteren.
EEN it A P U C IJ N, tegen een' Soldaat.

Ik zal u de benedictie geven.
SOLDAAT.

Ik bedank u, ik heb te grootels honger.
EEN GEESTELIJKE, tegen een' Soldaat.
Kom hier, Broer 1 gij fchijnt dorst te hebben.
EEN ANDER, latende geld zien.
Is dat niet beter dan elf oortjes daags ? — Kom hier!
Op deze en dergelijke uitnoodigingen komen de foldaten
bij ganfche troepen overloopen. Krijgsoverfle en Kapitein
vliegen heen en weder, doch vruchteloos, om deze defertie
te beletten. Zij worden zelve van eenige foldaten bedreigd.
De Officieren kommanderen de foldaten om vuur te geven;
doch al de geweren weigeren.
KAPITEIN.

Wat dunkt u, Heer Overate ?
KRIJGSOVERSTE.

Ik weet het niet! — Ik ben radeloos! — De Duivel is
in 't fpel1
KAPITEIN.

De Heiligen er. de Bierkruiken ten minfte.
KRIJGSOVERSTE.

Wat denkt gij, dat er van ons worden zal?
KAPITEIN.

De vlugt, of een verpletterpartijtje 1
KRIJGSOVERSTE.

Het eerie was wel het heilzaamfte.
KAPITEIN.

Maar geenszins

het honorabelfce.
KRIJGSOVERSTE.

Laten wij wijsgeerig over het ftuk denken.
KAPITEIN.

En op de loop gaan? — o josEPiius! rosEP^lus!
Gij zijt kwalijk beraden geweest , of gij wordt (echt gediend.
De Kommandant geeft het teeken tot den aanval. De Sol.
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daten verweren zich flaauweli/k ; de meesten deferteren , en
eindelijk nemen'"Krijgsoverfte en Kapitein, met al de hunnen,
de vlugt; alles achterlatende, wat zij medegebragt hebben.
ALLE DE GEESTELIJKEN.

Viétorie ! Viftorie ! Viétorie !
ALLE DE O VER IGEN.

Viétorie! Viëtorie ! Victorie !
Alles, [zegt de beoordeelaar van het (luk van P A P E]
wat men, tot hiertoe, in dit Tooneelfpel gefchetsc heeft,
flrookt volkomen (wat het wezen van de zaak aanbelangt) met de gefchiedenis , die onlangs in Braband is voorgevallen. En ook het vijfde Bedrijf is daarmede overeen
OSE PH US, door Moedeloosheid en Hartzeer tot-komtlig.J
het uitertle gebragt, bezwijkt voor de tijding, hem uit zijne
Nederlanden aangebragt. In deze omftandigheden blijft hij ,
echter, niet alleen groot, maar te gelijk menschlievend. Altoos begaan met het lot zijner ongelukkige Onderdanen, beklaagt hij hunne verblindheid en verleiding.

STAATKUNDE.

Deze ondankbaren verdienen uw beklag niet , Vorst! Straf
hen, door hen aan zichzelven over te laten.
JOSEPH US.

Welk een raad voor een vaderlijk hart! -- o Mijn Volk
mijn Volk ! 't Is weinig, dat gij mij overwint. Maar gij ,
de prooi des fchandelijkflen Bijgeloofs! Gij, in de kluisters
van hen, die uit den afgrond zijn opgedaagd , om de Vrijheid der Volken den doodfleek te geven! Gij, op den rand
van uw onherfelbaar bederf, in den waan, dat gij behouden zijt! — Dat gij mij vervloekt, vergeef ik u; maar dat
gij den zegen der aarde met baldadige handen van u weg
dit wringt mij den boezem toe. Uwe naderende onheilen-flot,
doen mij beven. Gelukkig, dat ik ze niet aanfchouwen zal
Na eenige tusfchenpoozen, en eene en andere uitboezeming , die het karakter van j o SE PH u s in het bevalligst licht plaatfen , verfchijnt de Menschlievendheid , wel
Vorst in zijne laatfle uren vertroost. „ J o.-kednflrv
s E P H u s ! (dus (preekt zij onder anderen) gij zegepraalt,
wat het wezen der zaak betreft, en — ter uwer vertroosting
zij het gezegd — deze zelfde triomf van Bijgeloof en Hristocratie geleidt deze pesten der aarde naar hun onherftelbaar
verderf. Uw Volk is, door zijne Geestelijken en Dwingelanden, verblind, misleid en verraden geworden; doch eer-
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lang zal het de oogen openen." -- Daarop eindigt her fruit
roet de zegepraal van Bigeloof en Iristocratie.
De Heer PAPS, dle als Hollandsch Vlugteling eenigen tijd
te Intwerpen, en wel toen de grootfte wanorden daar plaats
hadden , verkeerd heeft, was zeker best in ftaat, om de
!Brabanders te leeren kennen; en de buitenfporigheden van
fommigen hebben hem denkelijk aanleiding tot het maken van
dit Tooneelfpel gegeven. Intusfchen (dus beluit de Re•
eenfent van dit Tooneelfpel] vordert de algemeene menschlievendheid , en mogelijk eene nieuw op handen zijnde Omwenteling in dat Land, dat men hun een' meer bedaarden
geest, onder het blij genot hunner oude voorregren, toer
wenfche."
MONtESQt1IEU EN CHESTERFIELD, OF FRANSC11 VEItNUF1 i
EN ENGELSCH VERSTAND.

en Lord
e Prefident
D
troffen elkander op eene reis in Italië aan. Beide manned
MONTESQVtEU

CHESTERFIELfi

waren juist gefchikt , om fpoedig aan te !luiten. Zij badden
dus weldra eene tiaauwere verbindtenis gemaakt. Onder
weg viel het gefprek op de voordeelen, die het eene volk
boven hét andere genoot. De Lord ftemde den Prefident
toe , dat de Franfchen meer vernuft bezitten, dan de Engel[then ; maar beweerde, dat zij minder praktisch verfland
hadden. De Prefident kon dit niet ontkennen; doch meen
dat deze twee eigenfchappen geenszins te vergelijken-de,
waren. De beide reizigers bevonden zich te Penetlë. De
Prefident was zeer bezig, ging overal heen , bezigtigde alles , vraagde, praatte, en fchreef des avonds zijne waarnemingen op. Hij was eens twee of drie uren te huis geweest
en zat aan zijnen gewonen arbeid , wanneer zich een onbe.o
kend perfoon liet aanmelden. Het was een Plecht gekleed
Franschman, die hem dus aanfptak: „ Mijnheer, Ik ben eeti
landsman &van u. Sedert twintig jaren houd ik mij hier op;
maar mijn hart hangt nog altijd aan de Franfchett, en ik
voelde mij heeds gelukkig, wanneer nu en dan de gelegen
voorkwam, om iemand eene dienst te kunnen bewijzen -heid ,
gelijk dit met u thans het geval is. Hier te lande mag men alp
les doen , maar niet met ilaatzaken zich moeijen. Lén onvoorzigtig woord tegen de Regering kost bet hoofd, en gij
hebt er reeds meer dan duizend u laten ontvallen. De Staats G
MENOF.Lw. III3 I. NO, 3,
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inquz flto ;•cn letten dop uwe gangen; men loert op u; men
f,tipz u overal na; men geeft er acht op, wat gij doet;
men houdt zich overtuigd, dat gij fchrijft. Ik weet vrij
zeker, dat gij — misfchien heden, misfchien morgen — een
bezoek te wachten hebt. Bedenk u wet, Mijnheer! of
gij werkelijk iets gefchreven hebt, en vergeet niet, dat een
enkele regel, dien men verkeerd uitlegt, u het leven zou
kunnen kosten. Verder heb ik u niets ce zeggen. Ik heb
de eer, mij aan te bevelen. Als éénig loon voor de dienst ,
welke ik voor niet geheel onbelangrijk houd, verlang ik dit
van a, dat gij, zoo wij toevallig elkander ontmoeten , mij
niet zult kennen , et>s dat gij , zoo gij Inisfchien u niet meet
met de vlugs kunt redden, maar gegrepen moge worden,
mij niet zult noemen." Met deze woorden verdween de
man, en liet den Pref
bI o N T E s Q v r E v in de uiterlie
verwarring„ Het eer(te, wat hij deed, was, dat hij naar
zijne fekrijftafeI ging, de papieren nam en op het vuur
wierp. Naauwelijks was dit gefchied, en had hij eenige or.
ders uitgevaardigd, toen Lord CHESTERFIELD in huis
kwam. Iet moest wel in het oog vallen, dat zijn vriend
zich in een' verfchrikkelijken angst bevond. Hij vroeg dus,
wat er toch gebeurd was. De Prefident vertelde hem, hoedanig bezoek hij had gehad — dat hij zijne papieren ver.
brand, en bevel gegeven had, om een huurrijtuig tegen des
motgens drie ure in gereedheid te hebben, dewijl hij voor.
nemens was, zonder verwijl gene plaats te verlaten, waar
een oogenblik langer of korter zoo verfchrikkelijke gevolgen
voor hem zou kunnen hebben. Lord C H ES TE R F I E L D
hoorde hem koelzinnig aan, en zeide : „ Dat is nu goed, Mijnheer de Prefident! maar houd u toch een oogenblik bédaard,
Laat ons eerst eens rustig en zonder overijling fpreken over
uw geval." — „Gij zijt niet bij zinnen," antwoordde moN.
T ES Q U I EU ; „ hoe zou mijn hoofd rustig zijn, daar het
flechts aan een' draad hangt ?" — „ Maar wie is de man
die zoo edelmoedig zich aan het grootfle gevaar blootilelr,
om u te redden? Dat komt mij eenigzins bedenkelijk voor.
Na zoo vele jaren zou hij nog zoo geheel Fransclvnan blijven !
Met allen eerbied voor uwen landaard, ik twijfel daaraan
zeer. De vaderlandsliefde drijft niet ligt iemand toe zoo ge.
vaarlijke Rappen, althans niet ter liefde van eenen onbeken.
den. Of is de man misfchien een uwer oude bekenden ?" —
„ Neen." -- » Hij was hecht gekleed ?" — „ Ja, zeer
ticchr," — Heeft hij van u Benig geld gevraagd , eene

BMONTESQUIEU EN CHESTERFIELD.

95

kleinigheid misfchien , voor zijne waarfciiuwing °," —« Waarlijk niet, geen cent:' — „ Dat is nog opmerkelijker. Doch
van waar weet hij alle die dingen, welke hij u gezegd
heeft ?" — „ Ja , dat weet ik niet.... misfchien wel van
de Inguifrtie- meesters zelve." — Ik behoef u niet te zeg-%
gen, dat deze Raad de geheimfle van de wereld is ; hoe
zou hij toch denzelven knnnen naderen ?" — „ Zou hij mie
een verfpieder in hunne dienst zijn ?" — „Wel, waar--fchien
om niet t Men zou eenen vreemdeling tot fpion maken; en
deze fpion zou zich in lompen kleeden bij een verachtelijk
handwerk, dat genoeg moet opbrengen, om er goed van te
leven ; en deze (pion zou zijne meesters verraden, op halve
kans van gewurgd te worden, wanneer men u opligt en gij
hem aangeeft, of wanneer gij de vlugt neemt, en op hem
de verdenking valt, dat gij door hein gewaarfchuwd zijt geworden t Dat alles is ongerijmd, lieve vriend !" — „ Maar,
wat kan het dan zijn ?" — „ Ik zin hier reeds op; maar er
wil mij nog niets Invallen."
Nadat zij beide eenigen tijd allerlei gisfingen geopperd
hadden, terwijl M o N T E s Q v i E u er bij bleef , dat hij , om
zeker te gaan , met den meestmogelijken fpoed liet land
wilde ruimen, wreef CHESTERFIELD, onder het heen
en weder gaan , zich peinzend het voorhoofd; en nu.
alsof hem eensflags eene fchrandere gedachte inviel, bleef
bij faan , en zei.de : „ Prefident ! daar valt mij iets in. Hoe
ware het.., wanneer misfchien de man..." —„ Nu? de
man. . ." — „ Wanneer de man.... Ja, dat kon wel zijn,
en het is zoo; ik twijfel er niet meer aan." — „ Nu , wie
is dan de man? Zoo gij het weet, zeg het mij fchielijk." -, Of ik het weet? o Ja , ik geloof, dat ik het thans
weet... Hoe, wanneer de man gezonden ware door iemand, die...." — „ Heb toch de goedheid, en pijnig mij
niet langer !" — „ Een perfoon, die menigmaal ondeugend
is.... een zekere Lord CHESTERFIELD.... hij zou tI
gaarne door een proefondervindelijk bewijs begrijpelijk hebben willen maken , dat éc'n lood praktisch menfchenver(tand
meer waard is, dan honderd pond vernuft, dewijl met praktisch verstand...." — „ Ha , verfoeijelijk mensch l" riep de
Prefident, „ wat hebt gij mij daar eene pots gefpeeld t En
mijne manufcripten ..... mijne manufcripten zijn verbrand t"
De Prefident kon den Lord deze pots niet vergeven. Hij
bleef bij Lijn voornemen en reed nog des nachts weg, zon -
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der van zijnen reisgenoot affcheid te nemen. Welligt zoude
een ander gezegd hebben : „ Lieve vriend ! gij hebt bewezen , dat er in Engeland mannen zijn , die vernuft hebben ;
welligt vinde ik eens gelegenheid , om u te bewijzen , dat
er in Frankr ijk ook mannen zijn, die verfland bezitten."

'O LIG NAC-HAN NIB AI..

Eene ware Bnekdote.

l

e vader van den thans tot levenslange kerkerftraf verwe.
zenen Exminister D E P0 LIG NA C was in den aanvang der
eerfte Fran/the Omwenteling, met vele anderen zijner land_
genooten, uitgeweken , en hield zich geruimen tijd te RafJadt op. Op den tienden verjaardag van dezen zijnen zoon
j U LE S noodigde hij alle zijpe lorgenooten bij zich , en geleidde hen in een vertrek, waar op eerie tafel een crucifix
iïond, met twee lichten daarnevens. Nu beval hij zijnen
zoon JULES, de tafel te naderen, en verbond hem, gelijk
eertijds nAMILCAR den jongen HAN NIuAL, door eenen
duren eed, dat hij onveranderlijk de Franfche Omwenteling en de door dezelve verbreide grondbeginfelen zou he
ftrijden. Deze plegtige handeling fchiint op het gemord des
knaaps een' diepen indruk te hebben achtergelaten, en daar.,
nit goeddeels zijn afkeer van alle liberale denkbeelden te
verklaren te zijn. Een ooggetuige, oude fpeelgezel des Prinf n,
die nog te Rafladt leeft , heeft deze Anekdote in een En,
gelsch tijdfchrift medegedeeld.

PE BELGISCHE VRIJHEID.

W

ilhelmus van Nasfan, laat walpren uw vanen!
Verhef en verbreed en verhoog hare banen!
Voor licht en voor vrijheid , voor regt en voor wet
Heeft immer Oranje zijn leven gezet.
Oud- Holland hield fland in het felst van het ftrijden,
Oud - holland zal thans ook den muiter kastijden;
Ziin vlag is nog immer bemind en geducht, —
1.aat zwieren haar kleuren in fchittrende vlagt 1
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liet Luikfche gepeupel, de Brusfelfche papen,
De ílagters van Leuven, de Mechelenfche apen,
Zij fpelen te zamen, op Brabandfche wijs,
Het bloedige fpel van het groote Parijs.
Barbiers en baronnen , frifeurs en Jezuiten ,
Veranderd in lichtblaauw gekielde bandieten,
Lib'ralen en Ultra's , in zijde of in pij,
Besluiten: „ De Belgen, gansch Neêrland zij vrij 1"
Hier flaan nu , o Vrijheid , zoo dier en zoo waardig!
Uw hongrige minnaars in Brusfel vechtvaardig:
Zij hebben zoo lang om uw afzijn gezucht;
Waar zijt gij, o Vrijheid! waarhenen gevlugt?
Maar, wat zij ook roepen en zoeken in 't ronde ,
Geen Belg, die het fpoor van de vrijheid verkondde;
Zij fmijten in 't honderd, 't zij raak, het zij mis,
Maar niemand weet, waar of wat vrijheid toch is.
Toen zag men een' pleiter en drukker verrijzen
Die zouden hun 't fpoor van de vrijheid wel wijzen;
En thans is geen wichtjen in Braband , hoe kleen ,
Of 't weet van de vrijheid, en rept er zich heen.
Nu zweren ze, al fprong ook de wereld aan fpaandren,
Tirannen te jagen uit Braband en Vlaandren;
Zij zweren 't, en hebben zich driemaal gek-ruist, —
En heeroom aanfchouwt het, en lacht in zijn vuist.
Zij razen en tieren, als dollen en blinden
„ Waar zijn de tirannen ?" Geen was er te vinden.
,, Ziet, die daar!" dus roept er een paap: „die moet voort."
Zij grijpen en fmijten de Rede uit de poort.
Zij fluiten ze , en maken den fleutel zich meester,
En Brusfel is vrij , en het graauw fpeelt den beest er;
De nadrukker neemt nu met geestdrift het woord,
En fpreekt tot de fchare, aan de Schaerbeekfche poort:
„ Sinds lang zijn wij groot en roemruchtig in 't praten;
„ Wij volgden Parijs in zijn doen en zijn laten;
„ Alwat men daar fchimpte op regering en juk,
Dat gaf ik getrouw naar de letter in druk.
En gij zoudt geduldig, o achtbare Belgen!
„ Dat oud privilegie zoo fnood zien verdelgen ?
„ En gij zoudt gedoogen, op vrijheid zoo prat,
t, Dat Holland den luister deed tanen der ftad ?
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„ Parijzers bevrijdden de ftraten van fieenen;
Waarom zijn die hier ook niet lang reeds verdwenen?
„ Dáár vielen de boomen langs *kaaijen en mark,
„ En hier (taan ze vredig te groeijen in 't Park!
„ Parijs dorst zijn íiraten wel barrikaderen,
„ En hier loopt geen hond-, of hij kan ze pasferen !
„ De kleur onzer vlag is zoo oud en verflenscht;
„ Hoe billijk, dat men de driekleurige wenscht !
Wij hooren 't gerucht wel van heerlijke tijden;
Maar wat baat het ons , dat zich andren verblijden?
„ Zoo lang wij één dag nog ten achtere zijn,
„ Baart ons der Parijzeren jubel flechts pijn:'
Toen draafden en ílaafden de dienaars der Santen;
De fnijders , de kruijers , de ]aarsfabrikanten ,
De wijfjes, in 't knutfien van kanten vermaard,
Zij ijvren voor vrijheid te vuur en te zwaard.
Nu tijgen ze aan 't werk, en ontblooten de ftraten;
liet pieterman tievigt hun kracht uitermaten.
Justitia maakt flechts de vrijheid te fchand',
$n firaks is 't paleis van justitie in brand.
„ Wat pronken die huizen , die rijke kasteelen ?
„ Laat ons, bij 't verbranden, den buit fluks verdeeles !
„ Wat doen daar die linden vol fchaduw te flaan?
„ Weg, roovers van 't fchijnfel van zon en van maan!"
Daar kraken de muren ; daar vallen de Tammen ;
Daar vliegen de iïeenen ; de flad is vol dammen;
Geen man, ja geen muis kan een voet meer vooruit;
Maar 't vrijheidslicht wordt ook door niets meer gefluit.
Toen drukten, bij 't hakken en plondren en branden,
De paap en de meester elkander de handen;
Triomf nu, o burgers in lompen of zij'!
Gij hebt overwonnen, en Brusfel is Vrij!
Wilhelmus van Nasfau! Gij , Nederlands Vader!
Een hemelfche vlam blaakt U boezem en ader;
Gij weet het, die vrijheid, waar 't hart ons voor gloeit,
Wij achten haar waard', dat ons bloed er voor vloeit.
Wilhelmus van Nasfau, laat wappren uw vanen!
Verhef en verbreed en verboog hare banen!
Voor Godsdienst en vrijheid, voor wet en voor regt
Was immer Oranje de voorfle in 't gevecht.
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Laat zwieren uw vanen, gij dappere knapen!
Het vaderlandsch hart klopt zoo blij onder 't wapen.
Oud-Hollanders, toont thans, met lood en met kruid,
Dien roekloozen dwazen , wat vrijheid beduidt 1
J. M. te Kampen.
He Hoogduitsch in der Freimuthige van verre gevolgd.
MINE WENSCIIEN.

o, V V at valt er veel te wenfchen,
Bij het einde van dit jaar!
't Oude drukte ons dierbaar Neérland
En geheel Euroop zoo zwaar !
Stortte 't nieuwe zooveel zegen
Over ons , als 't oude leed;
Ach , hoe droegen wij de weelde,
Die het ons dan fmaken deed'?
Neemt mijn wenfchen naar uw woning;
Voert ze mede in 't flaapfalet ;
En, kunt ge u niet zalig denken,
Droomt u zalig in uw bed! —
'k Wensch dan Engeland een' Canning;
Rusland, blikfem van jupijn;
Pruisfen • ééns een Con(Iltutie;
Frankrijk, veel Laffitte-wijn!
'k Wensch, dat voortaan onze Koning
(Hein de zegen van omhoog!)
Zijn Hem minnende onderzaten
Tellen niet, maar wegen woog'!
Wat in omvang 't Rijk moog' derven,
Wint het in moréle kracht ;
Op de kaart twee derden kleiner,
Maar verhonderdvoud in magt.
'k Wensch den Prinfe een rein gewisfe,
Bij 't ontzag, als 's Konings Zoon:
Dit mag vorst noch (laaf ontbreken;
Dat, geen' erfgenaam der kroon.
Den Minister aan het laadje
Van ons kleine Koningrijk
Wensch ik volksgunst, en een fchatkist,
Fortunatus' beurs gelijk 1
Held Chasfé zooveel laurieren ,
Als zijn doopceél dagen (pelt;
Zooveel vers- en prozaglorie,
Als bij bajonetten telt l
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Klink' hun , die vergif hein mengderf,
's Nachts 'c Wilhelmuslied tot fpot;
Al hun drank zij Schelde-water,
Ratjetoe hun zondagspot I
'k Wensch den heethoofd Lafayette,
Dien volkaan met grijze kruin,
In het Pantheon een rustplaats,
Nimmer voet in Hollands tuin t
'k Wensch, die 't rad te Brusfel draaijen,
Kaartjes voor het Carroufel,
Dat door Pluto wordt gegeven
Aan Gezanten van de Hell
Brenge de afval van het afval
Van de natie ons geluk,
En die blaauwgekielde vrijheid
Hun 't verdiende ílavenjuk!
'k Wensch den dappren ftrijders vrede
(Spijt hun wakker, fier gemoed) !
Zou hun bloed voor fielten ítroomen 9
't Is voor Belgen veel te goed.
Wat zal ik dien eedlen wenfchen,
Die, volijvrig , geld en goed
't Vaderland ten beste gaven;
Ja, wat meer is, eigen bloed?
Die , aan pinkfel en aan wanten,
Wordt er Ilechts een woord gemeld,
Meer verzorgen, dan ons leger
Wonden ligt en handen telt
Is het penningsken der weduw
Welgevallig in Gods oog ,
'k Wensch hun allen dan dien zegen,
Die het weldoen nooit bedroog
'k Wensch het Vaderland, dat toonbeeld
Van opregte Godsdienstmin,
Van manhalte burgerdeugden,
Trouw en waren vrijheidszin, —
'k Wensch dat dierbaar land der vaadren ,
Niet ontaard van d' ouden ham,
Zegen op het edelst dreven,
Dat van God den oorfprong nam I
'k Wensch , ten hot, deez' Maatfchappije ()
Voortaan geen Op ! - opper fleer;
Maar , voor marsch en wapenkreten,
Trouw- en wiegezang veeleer!
31 Dec. 1830.
J. w. rf N T E M A
,

(•) Voorgedragen in de Itollandfcóe Jdlaatfchappij, (pfd. 4msterdam,
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LUIMIG DICHTSTUKJE.

gij ginds die eedle fchare
OOpntdekt
flof en fchoen , maar vrij -gezind ?
Hun kleed is 't blaauw azuur der heemlen.
Ziet gij die helden daar niet weemlen,
Als zweefden ze op een maag vol wind?
Ziet gij die heiige beévaartgangers
Niet zeegnend cot uw hulp gefneld 9
Zie, de engten uit de kolenmijnen,
Die bastaard -ferafs — zij verfchijnen,
Als korenbloempjes op het veld 1
Met lege beurs, maar volle Iongen,
Verfchijnt de pelgrim uit her Zuid'.
Onthouding predikt hij en vasten;
Dit predikt men, en al dien gasten
Blinkt ook die leere de oogen uit.
Zij flaan van kop tot teen gewapend,
Om Hollands zedemoordend goud.
De weelde van het erf te jagen:
Hun vrijheid duidt geen volle magen;
Ze is zelv' zoo mager als een hout
Zij voerczhet kruis in haar banieren ;.
Zij brengt het kruis ook, waar zij gaat:
Niet dat, waarvoor wij, domme zielen,
Wij, Noorder fanatieken , knielen , —.
Ze is zelv' het kruis voor volk en fiaat.
Zet luiken, deur en venIlers opent
De libertait genaakt uw' grond;
Zij naakt, (fpreidt bloemen, palm en kruiden!)
Met al her heil , dat zich in 't Zuiden
Aan Brabands libertait verbond.
H
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Zie, zie! zij naakt; haar volgt gelijkheid.
Zet open kist en kast, of beeft! ...
Neen! blijft ze vrij gefloten boden;
Gij zult het met pleizier aantchouwen,
Hoe handig men die open heeft!
Smijt weg de pen — de greep in handen;
Het blaauwe kleed om 't lijf gehecht!
Op, marsch ! verlaat, verlaat uwe erven;
Vrij leven, of van honger flerven;
Weet, dat dit hier hetzelfde zegt.
Wat werkt gij nog? Staakt, haakt dat flooven !
Vernielt den boel, en leert, als zij,
Bedeesd uw Rukje broods te vragen;
En, wordt de deur u digt gelagen,
Sterft dan van honger, maar — 1erft vrij!
Dat (laven voegt geen vrije menfchen.
Watheeft het dapper volk van 't Zuid'
Niet thans de handen ruim gekregen!
Daar tieekt, door overloop van zegen,
Geen liervlirg meer een' vinger uit!
Op, marsch t naar Holland 1 daar is 't vetpot;
Daar zijn de rapen voor u gaar.
Chasfd, die brompot, heeft maar even
De lucht u van 't geregt gegeven;
Van Geen heft nu de fchotels klaar!
Veel duizend koks, (gezonde jongens 1)
Kijk! geven 't zeker u niet duur.
Daar zult ge uw holle magen vullen;
Daar zult ge kapucijners (mullen ,
Wel hard van fchil , maar warm van 't vuur.
Wie is een gastheer als held Ledel !
Kwam 't kroost der vrijheid daar te kort?
Neen! veel, te veel heeft men gegeten;
Want menig heeft in 't gras gebeten,
Gelijk een hond , die kwalijk wordt.
En Aduard ! --- o, vraagt uw broedren
Naar 't waterbaarsje, dat hij gaf,
En 't vuur daarbij, om 't gaar te koken:
Wie toen zijn oog niet beeft geloken,
Likt nu nog wis zijn lippen af!
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Wat toeft gij nog, o grensbewoners t
Vliegt, vliegt uw redders in 't gemoet
Op! flink het vrijheidslied gezongen,
Als maden uit de kaas gefprongen ...
Zij heeft u lang genoeg gevoed.
Wat beuzelt gij nog van geweten !
Durft gij uw' broeder niet verflaan ?
Heeft Kain zijn' broeder niet verflagen;
En zou het dan een Belg niet wagen?
Zijt gij niet fchittrend voorgegaan?
o, Mogt de Belg een' Koning krijgenI
Een hoofdman , maar noch vroom noch laf;
Een kerel , die, zoo wel in 't ftrijden,
Als in 't verraad en hongerlijden,
Dat edel volk een voorbeeld gaf,'
Een dappre , die, met pen en degen,
(Hier, Dainel (iaat gij voor mijn oog!)
Voor 't eerfte gat niet werd gevangen;
Die, waar een aér zou zijn gehangen,
Den zwarten hals den !trop onttoog !
Dan, dan zou 't eerst een landje worden t
Het vlugge volk neemt fpoedig aan... .
Nogt hij, moge Daine voorman wezen,
Door zijn vernuft zaagt gij, nadezen,
In al de Belgen Daines slaan!
Hoe zou hun libertalt floreren,
Van land tot land, van stad tot fiad l
Hoe zou men niet in alle hoeken
En buur en verren vriend bezoeken,
Als niemand daar iets tegen had l
Waar is de dwingland, die 'c zou wraken!
Wat is dat nu voor overlast,
Om voor een' buur iets meer te koken?
Geen fchooriteen heeft bij u te rooken
Gij gaat maar daaglijks uit te gast.
En vindt gij hier of elders kinkels ...
0, dat hun wrok u niet verfuff'!
Wil 't volk pro Deo niet onthalen ,
Dan kunt gij het gelag betalen,
Als Schinderhannes en Jan Muf!
H2
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Zie, Pont'coulant , die dappre , nadert t
Die vrijheidszoon, als [mid bekend,
Die alle ;loten op kan Reken,
Die ijzren deuren op kan breken,
Hij heeft zich tot uw hulp gewend; -Hij , die, met Franfche zwier en vlugheid,
(En bloot zoo op de lucht maar af)
Het vinkje weet op 't nest te vangen;
Die , bleef iets aan zijn vingers hangen,
Zijn makkers altijd portie gaf !
Sluit aan, Noordbelgen! diep verdrukten!
Koopt meê hun vrijheid voor uw bloed!
Kunt gij nog 't zoet daar niet in vinden,
Drinkt dan een' wakkren roes, mijn vrinden!
Dan fmaakc die kool wel eens zoo zoet.
Zóá vond men ook 't geluk te Brusfel , —
Zó6 heeft men 't nog , naar allen fehijn.
ja! wie hun vrijheid wil bevatten,
loet (zal hij die op waarde fchatten)
Smoordronken of krankzinnig zijn!
H. J. F.

lanuarij, 1831.

DE GRIJSAARD EN DE JONGE MAAGD.

(Naar het Perzisch van a A A na.)
De Grijsaard.

Z

oo gij mij hart en hand wilt geven,
Zal ik uw tiaf zijn door dit Ieven.
De Maagd.
Een kranke fteun is mij een man,
Die zonder ftaf niet wandlen kan!

MEN GE L WERK,
HET HUISGEZIN
VAN

BE TH A N IE N.*

.

Daar had men nu de breede loffpraken en het
gejuich des volks moeten hooren, dat hem
openlijk voor den Mesfias verklaarde, zeggende: is deze niet de zone Davids ?"

G

elukkig 't huis , waarin de reine godsvrucht woont;
Waar liefde in 't edel hart, als in haar' tempel, troont;
Waar vriendfchap zielen bindt, en 't menschlijk lot verengelt;
Waar huifelijke vreugd de banden vaster fkrengelt;
Waar 't hart, getrouw aan God, bij heilig pligtbefef,
Den ftervling niet ontzinkt, wat form zijn' fchedel tref ;
Waar, hoe de (mart fours grieft, de hoop niet gaat verloren,
Dat na den lijdensnacht weêr 't licht der vreugd zal gloren,
En 't oog op nieuw de zon der redding groeten zal,
Als eens de rouwklagt zwijgt voor dankend lofgefchal t
Gelukkig dat gezin, waar, aan de deugd verbonden.
Vertrouwen op 't be(luur der Almagt wordt gevonden;
Waar Gods voorzienigheid , al blaauwt geen kust of reè ,
Kompas en anker blijft op 's levens holle zee !
Die godsvrucht, liefde en deugd, die vriendfchap, dat vertrouwen
Doet ge ons, Bethaniën! in hemelglans aanfchouwen.
De broeder, 't zusterpaar, de Christus, alles trekt
Ons oog naar 't fchoon tafreel , dat elks bewondring wekt.
Zing, zangfter! zing 't geluk, dat vroom gezin befchoren 1
Meld, bij de hemeltaal , die daar het oor mogt hooren,
(*) Laatflehlk voorgelezen in her Rotterdamfche Departement der Maatfchappij: TOT NUT VAN'T`ALGEME8N, uien ay Dec. 1830.
I
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Eene eedle vriendfchapstrouw, nooit zoo aanfchouwd op aard';
Een trouw, der menfchen lof, der Englen hulde waard'!
Daar, waar de Olijfberg 't hoofd ten hemel houdt geheven ,
Ligt rustig aan zijn' voet, omringd van vruchtbre dreven ,
Het fchoon Bethanien, waar, onder 't ltil genot
Van huifelijk geluk, vol dankbaarheid aan God,
't Gezin den levensbroom al kabblend voort ziet vlieten.
Maria , Lazarus en Martha , zaam genieten
Zij al 't verkwikkend zoet, dat pligtbetrachting geeft.
't Geloof aan God en deugd, dat in hunn' boezem leeft,
Verteedert en verheft hun zielen. Niet aan de aarde ,
Maar aan een' fchat, veel meer, dan 't fijnfile goud, in waarde,
Aai) Gods gebod , als 't hoogte , als 't eeuwigblijveud goed,
Hecht zich hun hart alleen, in voor. en tegenfpoed.
Zoo bleef de hechtfle band hun aller ziel vereenen
Gelijk eene effen beek vloot aller leven benen.
Van aard en inborst zacht en van een' flillen geest ,
Behaagde huislijkheid Maria's ziel het meest.
Dan dacht zij peinzend na, hoe , op den weg van 't leven ,
Gods trouw, in lief en leed, haar Reeds was bijgebleven;
En vaak rees tot Zijn' troon haar kinderlijke dank ,
Die honig had gemengd in 's levens alfemdrank.
En Martha, gul en goed, vol ijver, fceeds tevreden
Bij 't daaglijksch huisbedrijf, bleef dubble zorg befteden
Aan alwat meerder nog de reine vreugdebron ,
Voor vreemde en huisgenoot ten zegen, oopnen kon;
En waar ook Lazarus die vreugde kon doen groeijen,
Daar bleef zijn broederhart voor 't lot der zusters glocijen.
Zoo leefden zij in liefde en vrede met elkaftr.
De heilleer des Profeecs uit Nazareth , ook daar
Bekend , deed heel 't gezin , met innig zielsverlangen
Het uur verbeiden, om dien Godsgezant te ontvangen;
En zette Hij den voet eens in 't bekoorlijk oord,
Wis zou Hem 't rijkst genot der vriendfchap, ongehoord,
In 't huis van Lazarus en zijne zusters wachten.
Maria fchetst alreeds die komst in haar gedachten.
Hoe zal zij, als Hij eens haar woning binnentreedt,
Met eerbied en ontzag den grooten Heilprofeet
Begroeten 1 — hoe, terwijl haar loftoon luid zal klinken
Door dankbaarheid ontgloeid, aan zijne voeten zinken
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Hoe zal zij.... Maar wie ftelt der liefde paal of perk?
Zij wenscht, zij hoopt, zij geeft, ze is zelfs den dood te fterk!
Gelijk de fchepeling, na de onrust op de baren ,
Met hijgend ongeduld naar 't vaderland blijft ftaren,
Om daar geliefde en vriend den welkomgroet te bin ,
En d'afgebeden wensch voor 't hart vervuld te zien ;
Zoo blijft Maria ook, door hoop en vrees gedreven ,
Steeds uitzien naar den Dierbre, om Hem liet blijk te geven
Van hai'e hulde en eer; om Hem den liefdegroet
Te brengen, uit een vroom en diepgeroerd gemoed.
Maar, fteeds ziet ze onvoldaan de zon ter kimmen zinken.
Zij wanhoopt — doch in 'c eind ziet zij een' lichtftraal blinken;
De dageraad breekt aan ! — de Christus Gods genaakt,
En met Hem 't uur, dat ook Maria's heil volmaakt.
Buigt, palmboom en olijf! buig, hooggetopte ceder!
U voor den Godsheraut , den Zoon van David , neder!
Zing , zing, Bethanién! — dring' , dringe uw vreugdgeruisch ,
Als blijmaar van zijn komst, ook in Maria's huis!
O ja , de Meester komt! — Hoe ! zal zij nog verwijlen ,
En niet , vol ijvervuur, den Leeraar tegenijien ?
Hoe! blijven Lazarus en Martha weiflend ftaan,
En zullen zij niet zaam den Christus tegengaan?...
Dat wil de liefde wel; maar de eerbied boeit haar fchreden.
Ook ziet Bethanién reeds d'Eedle binnentreden;
En Hij, die de aard' doorfchouwt, Hij kent in 't vreedzaam oord
Het vrome huisgezin, en fpoedt zich derwaarts voort.
O hepglijke uitkomst voor Maria's zielsverlangen !
Straks zal zij luistrend aan's Verlosfers lippen hangen. (groet,
Hij komt! — zij ziet Hem reeds! — Hij brengt haar 't eerst zijn'
En zij , van blijdfchap from, valt needrig Hem te voet.
Wat fchaar Hem volgen moog', zij ziet geen volksgewemel;
Met Christus is haar huis herfchapen in een' Hemel.
Wat gulheid fchenken kan, wat vriendfchap kostbaarst heeft,
Is voor den hoogen Gast. De nijvre Martha geeft
Zichzelve tijd noch rust met alles zaam te fchikken^
Zou zij den Vriend niet mild door 't noodige verkwikken ?
Ja! dierbaar is haar 't nieuws , 't klinkt haar als hemelval,
Dat Christus in haar huis den maaltijd houden zal.
Nu draaft zij op en neér, om 't keurigst zaam te garen;
Waar liefde 't maal bereidt, daar weet zij van geen fparen;
't Moet all' in overvloed thans prijken op den disch;
De Gastvriend moet het zien , hoe welkom Hij haar is,.
I2

Io8

UET HUISGEZIN

Zij loopt al af en aai) met fchikken en bezinnen.
In 't eind treedt zij 't vertrek des Heilaanbrengers binnen;
En nu grijpt wrevligheid en ongeduld haar aan:
Maria, werkeloos , niet met haar zorg begaan,...
0 neen ! dat duldt zij niet: maar, hoe ze ook wenkt en fluistert
Maria zit als ftom aan Jezus' zij' gekluisterd;
't Is feestdag voor haar hart; haar vreugde rijst ten top;
Zij vangt elk woord van Hem als kostbre parel op.
Hij is de Christus ! Hij , de blijde Hoop der vaadren
De Spruit uit Jesfe's ítam ! Reeds ziet zij 't heiluur naadren,
Waarop gansch Israël Hem als Mesfras eert ;
Zij ziet de zaligheid, door Abraham begeerd.
Zij kan aan fpijs, noch drank, noch dischbereiding denken;
En, hoe ze ook Martha hulp in 't huisbelluur wou fchenken,
Het bijzijn van den Heer fielt ze op te hoogen prijs:
Wat de aard' niet geeft, heeft zij; zij heeft thans hemelfpijs!
Al moog' dan Martha 't oog des Heeren minder boeijen,
Toch flaauwt haar liefde niet, toch blijft haar ijver gloeijen;
Maar eindlijk barst zij uit ; — zij kan haar zieleleed
Voor Hem niet zwijgen ; neen ! „ Heer!" zegt ze, (daar zij 't weet,
Dat Hij het hart doorziet , Hij, 't Beeld des Ongezienen !)
„ Heer 1 trekt Gij 't U niet aan, dat zij me alleen laat dienen?
„ Zeg aan Maria toch, dat zij mij helpe; ik bragt
„ Alleen reeds alles zaam; 'k heb onvermoeid getracht,
„ Om, zoo 't der vriendfchap past, den disch gereed te maken;
„ 'k Voel ook mijn hart voor U in heilge liefde blaken."
Zoo fpreekt zij; en gelijk in 't ftil en eenzaam oord
Een opgeítoken wind de zachte kalmte Hoort,
Het oor verrast, en 't oog onrustig rond doet haren,
Zoo breekt ook Martha's taal , bij tal van huisbezwaren ,
De zoete mijmring af , waarin op 't zelfde pas
Maria's vrome ziel zoo zacht verzonken was.
Zij hoort; — maar voor haar oor zijn 't onverftaanbre klanken.
Niet vaster hechten aan den wijnflok zich de ranken,
Dan zich Maria's hart thans hecht aan 's Meesters leer.
Zip poogt te fpreken ; — maar met ernst hervat de [leer
En zegt, terwijl zijn blik in 't diepst der ziel moest dalen:
„ Och , Martha! Martha! zet uw' moeite en zorgen palen;
„ Wat, wat bekommert ge u? — één ding is noodig — haak
„ Toch uw beflommering ; — een veel verheevner zaak
„ Roept u, om van 't beftuur des gastmaals thans te poozen.
„ Maria heeft het beste en edelst' deel gekozen ;
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„ Zij heeft, wat de aarde ontneem', het overkostlijkst goed;
„ Zij heeft het hemelsch brood , dat Reeds verfterkt en voedt.
„ ik, Martha ! ben de weg, de waarheid en het leven."
De goede Martha, die (feeds peinzend was gebleven,
Stort nu, met diep gevoel, voor zijne voeten neer.
Belijdenis van fchuld, erkentnis van den Heer,
Dit alles leest zijn oog in haar welfprekend zwijgen.
Hoe voelt zij nu de vlam der liefde hooger fi.ijgen!
Zij poogt te ítaamlen; maar, hoe atom van zielsberouw,
Zweert zwijgend toch haar hart den Hooggeloofde trouw.
O fchouwfpel, dat den blik der Godheid waard' mag heeten
Hier, aan des Leeraars zij' , Maria neérgezeten ;
Dáár Martha, knielende voor Hem, haar roem en eer,
En de eedle Lazarus vol eerbied naast den Heer.
O fchouwfpel, waar zich liefde en godsvrucht zamenmenglen!
Vreugd daalt in Martha's ziel en blijdfchap voor Gods Englen'
Nu is elk ocgenblik der zustren fchatten waard';
De tijd ontvloog haar reeds in veel te fnelle vaart;
Elk woord is voor haar hart gelijk een milde regen,
Op 't doríiig veldplantfoen verkwikkend neérgezegen;
Geen malfche zomerdauw , die meer de velden drenkt,
Dan Jezus' taal haar ziel verkwikt en leven fchenkt.
In 't eind moet nu de Heer zijn onderhoud beperken:
Zijn heilge fpreuk : „ Men moet , zoo lang het dag is ,werken "
Roept Hem, hoe ook de vreugd , de hoop der zustren kwijn'
Naar andre fchapen heen, die van deez' hal niet zijn.
Ook haat de disch gereed. De Meester, aangelegen,
Spreekt over 't fpijsgenot eerbiediglijk den zegen.
Verkwikt, laat Hij in 't eind den vriendenkring alleen,
En gaat, daar 's Vaders wil zijn fpijs is, dankbaar heen.
0, hoe herdenkt men nu de woorden en gefprekken ,
Die 't harte tot geloof en eerbied konden wekken!
Hoe fprak de Heer hen niet van 't hemelsch koningrijk !
Hoe was niet iedre les hun 't minzaamst liefdeblijk !
Iloe bragt Hij niet hun hart alreeds den Hemel nader!
Hij was de liefde zelf; die Hem zag , zag den Vader!
O ja ! geen morgen rees, geen avondhond zonk neér,
Waarin geen offer fleeg van liefde tot den Heer;
Waarin men 't hart van dank voor Hem niet voelde gloeijeu
Die vrede en heilgenis deed van zijn lippen vloeijen.
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Geen dag ging zonder hulde of lof aan Hem voorbij.
0! 't was, als zat de Heer nog altijd aan hun zij';
't Was, of Maria nog zijn hemelfem mogt hooren;
Het : „ Martha 1 Martha !" klonk der zustren fiaag in de ooren;
En hield haar de aardfche zorg in 't firiknet foms verward,
Dan fchonk des Meesters taal de rust weêr aan haar hart;
Dan voelde ze, als haar ziel aan 't nietig hof mogt kleven ,
De hemelkracht zijns woords, de vreugd van't geestlijk leven.
Zoo blonk hun levenszon. Aan deugd en pligt getrouw,
Was 't, of geen nevel ooit haar' glans verduistren zou.
Maar boel wat donkre wolk bedekt op eens haar Siralen ?
Wat zwarte lijdensnacht komt op den huiskring dalen?
Daar werpt een heete krankte , o treurige ommekeer!
Den eedlen Lazarus op 't veege ziekbed neer.
O folterende fmart, na zoo veel zielkverblijden 1
Ziet op de legerfted den dierbren broeder lijden!
Daar ligt hij afgemat, het doodzweet op 't gelaat,
Terwijl hij 't brekend oog nog biddend opwaarts (laat.
Maria fiaat verplet, in 't diepst der ziel bewogen;
Daar Martha, over 't bed des kranken heengebogen ,
Als In haar tranen fcikt. Ach 1 wat is aardscll genot!
De bloem, die lieden bloeit, ligt morgen afgeknot.
Den dierbre , die van daag de vreugd is van zijn magen,
Zal morgen ligt de baar naar d'engen grafkuil dragen.
Ja, wat ons oog verrukt, of 't hart genot bereidt,
Op alwat de aarde geeft , ftaat: Onbeftendigheid.
Wie zou bij zoo veel fmart niet met de droeven weenen?
Gelijk een morgenwolk vlood al haar vreugde benen.
Schrei, edel zusterpaar i maar, hoe u 't hart ook klopp',
Geef nooit het vast geloof aan 's Hemels redding op.
„ Mijn zusters! 'k fta weldra aan d'uitgang van het leven; —
„ Maar weent niet; — 'sHeilands woord ftaat diep me in't hart
(gefchreven; —
„ Zijn taal troost nog mijn ziel, bij 't naadrend affcheidsuur.
„ Al is mijn doodftrijd kort , of 't lijden lang van duur ,
„ 'k Blijf rustig en vol moed den overgang verwachten."
Zoo , zoo fpreekt Lazarus ; maar, uitgeput van krachten ,
Valt magtloos 't zwakke hoofd weer op de peluw neer.
» 0 Martha! waar' Hij hier, de welbeminde Heer,"
Zoo gilt Maria uit, „ hoe zou Hij hulp ons bieden 1
„ Hoe zou ligt door zijn raagt nog't wo@n der krankte vlieden! "—
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Maria ! zuster! 'k ftem," zegt Martha, „ met u in.
„ O, melden wij .den Heer het lot van ons gezin!"
Nu wordt in aller ill een bode aan Hem gezonden.
Zijn liefde en vriendfchap , reeds zoo ruimfchoots ondervonden,
Is waarborg voor zijn komst, geeft troost aan 'c zusterhart.
„ Meld," zeggen zij den bode , „ ons beider zielefmart.
„ Zeg , daar 't gevaar fteeds klimt en hem naar't graf kan gepen :
„ Heer1 dien Gij liefhebt, ligt door krankheid aangegrepen.
Bethaniéns gezin wacht troost van U alleen.
„ Ach ! fpoed U toch ter hulp naar't fomber klaaghuis heen !"
Met deze taal , die reeds in 't hart de hoop kan wekken ,
Zien zij, met fmeekend oog, den bode benen trekken.
Geruster klopt nu 't hart van 't edel zusterpaar.
't Is, of voor 't ftarend oog het dreigend doodsgevaar
Reeds wijkt. Op Hem, die vaak voor andren vreugd deed rijzen,
Is al haar hoop gevest. Zou Hij geen hulp bewijzen,
Die blinden 't licht hergaf; die dooven 't oor ontfloot;
Die stommen (preken deed; die kranken bij(tand bood;
Die 't kind in 't ílervensuur den vader we@r kon geven ?
01 't fill geloof doet meer de flaauwe hoop herleven,
Maar, 't oogenblik fcbijnt thans der zustren uren lang!
De bode toeft; -- de hoop verdwijnt! Onrustig, bang
Zien ze op de legerileé den dierbren lijder zwoegen.
Al meerder hijgend, maar met innig zielsvernoegen,
Zegt hij , terwijl een traan aan 't brekend oog ontweit:
„ Hebt gij den Meester nog mijn lijden niet gemeld,
„ Och !,wilt Hem toch de finart van 't laatst vaarwel dan fparen
„ God trooste , o dierbren ! u , en hoede u voor gevaren !
„ Ik sterf; — mijn uur is daar; — 'k minde u, als broeder, teer; —
„ Brengt nog mijn' 1lervensgroer... aan onzen Vriend en Heer; —
„ Hij zal... gewis... voor u... een.., trouwe leidsman... blijven."
Zoo fpreekt hij; en , terwijl zijn leden reeds verflijven,
Zijn boezem fneller hijgt, en 't flaauwend oog zich fluit,
Blaast hij in Martha's arm den laatften adem uit!
0 onherftelbre flag! nu is de hoop vervlogen !
Alwat haar dierbaar was , is aan het hart onttogen.
Geen troostwoord van den Heer, bij 't aaklig rouwmisbaar!
O foltrend lijdensuur voor 'c edel zusterpaar!
Naauw is de treurmaar wel van 'sbroeders dood vernomen,
Of vriend en aanverwant zijn troostend zaamgekomen ;
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Maar, hoe men ook den lof des dooden hooren doet,
En balfem ftorten wil in 't diepgewond gemoed,
Geen troost haalt bij den troost, dien Jezus't hart zou fchenken.
Te midden van den rouw flechts aan den Vriend te denken ,
Geeft meerder , zoeter troost , in 't grievend zielsverdriet ,
Dan alwat vriendfchap thans uit vollen boezem biedt.
Het flepend treurgezang; 't geween ; het kleedrenfcheuren ;
De vrouwen, die bij 't lijk in diepe ftilte treuren;
Geen rouw, geen Iiefdeblijk, geen hartverheffend woord,
Niets, dat het zusterpaar in 't nokkend fchreijen fcoort!
We@r heft men 't lijklied aan.... Maar ziet, wie ijlt daar binnen?
Het is de bode. — God 1 .. , . Om 't antwoord in te winnen,
Dat de afgezant haar brengt, fnelt Martha naar hem heen.
„'k Verhaastte," fprak de bob, » uit me @gevoel mijn fchreên:
„ De krankte uws broeders , die u zoo veel zorg kon wekken,
„ Zal niet ter dood, maar tot Gods heerlijkheid verftrekken;
„ Dit antwoord gaf de Heer op uw verzoek mij meê."
„ Zwijg 1" gilt Maria, „ zwijg 1 vergeefs in onze bed:
„ De dierbre ligt alreeds in d'arm des doods ter neder;
„ En wat het graf eens rooft, dat geeft het graf niet weder.
„ De laatfte liefdepligt wordt fcraks aan hem volbragt ,
„ En 't zielloos overfchot zinkt in der graven nacht."
O ja ! het uur is daar. Bij 't weenend rouwbeklagen
Wordt door de vriendenrij he lijk naar 't graf gedragen.
Alwie den trein ontmoet, volgt diepgeroerd de baar,
En ftemt in 't klaaggezang der zaamgedrongen fchaar.
De volkshoop groeit fteeds aan. Ter graffpelonk gekomen ,
Wordt door de dragers 't lijk plegtfcatig opgenomen ,
En, onder 't rouwgeklag en vurig fineekgebed,
In de uitgehouwen rots rev ruste neergezet;
• Men afrooit er plegtig mirre en aloë op neder;
Men tilt den fleen voor 't graf ; men buigt zich, en bidt weder;
Weér klinkt het treurgezang, en onder 't luid geween
Keert, in de ziel geroerd , de fchaar naar 't klaaghuis heen.
O fmart voor 't zusterpaar 1 -- Het huis fchijnt uitgeftorven.
Wat troosttaal zij van vriend of magen ook verworven,
Het is de troosttaal niet, die 't bloedend hart begeert!
Van Hem, die 't als een Vriend in nood en dood vereert,
Van Hem verwacht het hulp en balfem in de wonden.
Maar ach 1 Hij is er niet! Wat zuchten opgezonden,
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Wat klagten uitgefort; wat tranen al gefehreid!
En nog geen woord van Hem! — 0 diepe treurigheid,
Waarin geen raad , hoe trouw , geen troost, hoe zoet, kan baten!
Zij blijven van den Vriend, den Zielevriend verlaten.
Vergeefs klinkt voor haar oor der vrienden hartetaal.
Maar hoe ! wie íloort, op eens, voortijlend uit de zaal,
De flute? Martha vliegt naar buiten. Zou Hij komen ,
De Dierbre? Heeft zij foms zijne aankomst reeds vernomen?
ja ! zij verffond den wenk, dien haar de dienstmaagd gaf.
De Meester komt! Niets houdt haar nu terug van 't graf.
Neen! vlug gelijk een hinde, en gloeijend van verlangen,
Om van den Christus 't eerst een woord van troostte ontvangen,
IJlt zij naar Jezus heen. Van alwat haar omgeeft
Ontwaart noch ziet zij iets. Hoe klopt haar 't hart ! Zij fireeft
Al voorwaarts ; naakt het graf; zij ziet den Eedle weder,
En met een' luiden gil ligt z° aan zijn voeten neder.
„ Heer! waart Gij hier geweest, mijn broeder leefde nog!"
Zoo barst zij fnikkend uit: „ 0 nietig zinbedrog!
» Hoe hoopten we op 't behoud van zijn , ons dierbaar , leven;
„ Maar vruchtloos! Ach, hij ftierf ! Wie troost en raad kan geven,
„ Zijt Gij alleen." Zoo fpreekt ze; en, als een blikfem!traal
Zoo fuel , ijlt zij terug, en komt wear in de zaal,
En roept: „ Maria ! kom, mijn zuster! volg mijn fchreden
„ De Meester is daar.... Hij !.... Hij roept u !.... Mijne beden
„ Om raad en troost voor ons flortte ik reeds voor Hem uit."
Maria , als gewekt uit diepen fl aap , roept luid:
„ Ik volg u, Martha !" — en geheel de fchaar van vrinden,
Die troostend zich in 't huis van 't zusterpaar bevinden,
Gaat met haar uit , en volgt , diep in de ziel geroerd;
En beurtlings worden fmart en vreugd ten top gevoerd:
Smart , omdat ze al haar vreugd met Lazarus verloren;
Vreugd , omdat zij nu troost van Christus zullen hooren.
O fchouwfpel, waarbij 't hart van bittren weedom iaat!
Maria, Martha , vriend en magen , ieder gaat
Al klagend, fnikkend naar 't verblijf der dooden henen.
Daar ftaat de Heer. Ontroerd ziet Hij de fchare weenen.
Maria dringt vooraan ; niets fluit haar jammren meer !
„ Mijn broeder, Lazarus, waar' ," roept zij, „dierbre Heer!
„ Hadt Gij bij ons geweest , voorzeker niet geftorven !
„ Nu zijn wij troosteloos , wat troosttaal we ook verworven.
„ Niets hecht aan de aarde ons meer !" --- De Heiland hoort haar
Diep is Hij wet de fmart van 't zusterpaar begaan;
(aan.
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Diep is zijn ziel ontroerd, bij 't fchreijen van de fcharen.
Wat toefpraak zal den rouw der menigte bedaren ?
„ Waar hebt gij hem gelegd?" zoo vraagt Hij. —„ Zie hier, Heer!
„ In deze grafrots ligt de ontflapen dierbre ne@r,"
Is 't antwoord. Elk wil zich den toegang tot Hem banen.
Een diepe ftilte heerscht in 't rond. De Heer ftort tranen....
De Christus weent !.... O zielverfcheurend rouwtooneel!
Als aan den grond verfteend ftaat al het volk. Geheel
De fchaar, wat harten foms met ijs nog zijn omtogen,
Vereert de tranen toch, die paarlen in zijne oogen,
En roept het uit: „ 0 ziet, hoe heeft Hij hem bemind!
„ Hij weent. Zoo weent de vriend om d'afgeftorven vrind.
„ Had 1-Jij Hij , die 't gezigt den blinden kon hergeven,
Die dooven hooren deed , het afgebeden leven
„ Niet kunnen redden ?" zoo rijst hier en daar de toon:
„ Waarom in 't doodsgevaar geen bijftand aangeboón ?" —
„ De droeven zijn het waard', dat wij haar hulpe bieden;
„ Zij zijn van heel ons vlek de braaffte en vroomfte lieden."
Zoo fpreken andren ; of men peinst en zwijgt en ftaart.
In 't eind treedt Christus toe. 't Volk ftaat voor'tgrafgefchaard.
O ziet, wat majesteit ftraalt uit zijne eedle blikken!
'tIs doodsch en plegtig ftil. Men hoort llechts't weenend (nikken.
Aandoenlijk oogenblik ! Elk wacht de ontknooping af.
„ Men neem'," zoo fpreektde Heer, „den lijkfteen van het graf!"
En naauw heeft Hij der fchaar dit hoog bevel doen hooren,
Of Martha komt met drift den wil des Heilands ftoren.
„ Waartoe, o Heer! waartoe ?" zoo gilt zij raadloos uit
„ 't Is reeds de vierde dag, dat hem het graf befluit !
't Bederf grijpt hem reeds aan ; de fmetlucht zal U fchaden...."
„ Geloof Hechts, Martha! en gij zult mijn wonderdaden
Aanfchouwen," fpreekt de Heer, met minzaamheid, tot haar.
Nog eens herhaalt Hij 't woord , met nadruk , tot de fchaar.
Men breekt en duwt en tilt , en onder 't heftig zwoegen
Beweegt de grotdeur reeds in dé uitgeweken voegen;
Men torscht en wentelt haar met forfche fpierkracht af;
De zware zerk ploft near, en open ftaat het graf! —
Gelijk in 't eenzaam woud , van 't zwart des nachts omgeven,
Wanneer geen blaadje trilt of ritfelt door de dreven,
Een doodfche naarheid heerscht , terwijl in 't fomber oord
De reiziger alleen den klank zijns voetilaps hoort ;
Zoo fill is alles hier. De ontiteltnis kent geen palen;
De fchaar fiaat roereloos; naduw hoort men ze ademhalen;
,
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Strak íiaart zij in de rots..... Daar treedt met majesteit,
Vol eerbied op 't gelaat, de handen uitgebreid,
De Heer voor 't open graf. In 't diepst der ziel bewogen,
Heft Hij plegttiatiglijk naar 't hemelruim zijne oogen.
Verbazing boeit het volk, al gisfend naar het wit.
De ftilte wordt geftoord. Hoort toe ! de Christus bidt:
„ 0 Vader! 'k dank U, dat Gij me altijd woudcverhooren,"
Zoo rijst de luide be@: „ Ik weet, Heeds neigt Gij de ooren
„ Naar 't plegtige gebed, dat oprijst tot Uw' troon.
„ Hoor me , om der fchare wil; verheerlijk uwen Zoon!
Zoo moog' geheel dit volk, in deze heilge stonden,
Gelooven, dat Gij mij, o Vader! hebt gezonden !"
En naauwlijks heeft de Heer 't gebed voleind, of luid
Roept Hij met majesteit: „ Kom, Lazarus, kom uit!" -'t Volk deinst van fchrik terug; elks harte (laat aan 't beven.,..
O Godl..., het lijk beweegt!.... de doode fchijnc te leven....
Het is geen droom, o neen!..., Verbazing rijst ten top!....
De doode voelt — en leeft — en rigt zich langzaam op! —
„ Ontbindt hem!" fpreekt de Heer; „maakt los de grafkuil(doeken!"
Men weifelt, huivert, trilt. Geen durft zich nog verkloeken
Te naadren. Niemand daagt , die helpend handen biedt,
Maria , Martha , zij, zij huivren , aarzlen niet ;
Ze ontdoen den dierbre van de windfels. Vreugdetranen,
Die,weér aan 't hart den weg tot lofverheffing banen,
Ontrollen thans het oog, bij 't hartlijk hulpe bin.
Zij gaan.... Maar geen penfee l maalt zulk een wederzien! —
De zusters, fchreijend bij 't geluk, dat zij herkregen;
En Lazarus, bedwelmd aan beider borst gelegen ;
De fchaar, die, fchoon zij 'c ziet, nog naauwlijks't oog vertrouwt;
En Christus, die geroerd het zacht tafreel aanfchouwt;
De broeder, aan het hart der zusteren hergeven;
En Christus nevens hem , als Heer van dood en leven!....
Al zwijgen Schriftgeleerde en Farizeeër thans ,
De Godskracht des Profeets blinkt in ondoofbren glans.
Maria, Martha, 't volk doet luid den lofzang Rijgen; —
Slechts Lazarus blijft nog verbaasd, bewustloos zwijgen.
Men voert hem jublend heen. Niets dooft den danktoon meer:
Bethaanjen heeft zijn vreugd, 't gezin den broeder weer!
Lof en prijs zij jezus Christus!
Hein, den Heer van dood en graf!
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Eens raat aan dien Levenwekker
De aard' den buit der eeuwen af.
Eens , omringd van Troonherauten,
En bij 't fchel bazuingeluid ,
Zal die zelfde Gods(lem klinken
Dooden flijgt ten grafkuil uit !
Dan, hereend met tal van dierbren,
Jublend in hun vreugdvol lot,
Voert de Graf. en Doodverwinnaar
Ons in 't paradijs van God. —
Klonk , Bethanién ! uw loftoon,
Nog wordt 's Heilands roem verbreid.
Lof en prijs zij Jezus Christus !
Lof en prijs in eeuwigheid!
J. VAN HARDERWIJR, RZ.

BRIEF VAN EENEN NOORD -NEDERLANDSCHEN VRIEND
TE GENT AAN DEN REDACTEUR DER VADER LANDSCHE LETTEROEFENINGEN.

Gent, den 13 Januarij 1831.
Mijn Heer de Redacteur!
isteren avond ontving ik de heide laatst uitgegevene
G
Nommers der Letteroefeningen met uwe letteren ; en
,

hoe verheugde mij dat gezigt , daar ik federt September
geene maandwerken gezien had. Gretig ver(lond ik alle
recenfién van brochures en gefchriften, welke betrekking
hadden tot de onverwachte gebeurtenisfen , die federt nog
geen vier maanden Noorden en Zuiden in twee Staten
verdeelden. Gij vraagt mij om Bene bijdrage, alsof die
uiterst belangrijk van mijne hand konde zijn. Voor
nieuwstijdingen zijn uwe Letteroefeningen niet gefchikt.
Bijdragen , die zelfs voor de nakomelingfchap belangrijk
zouden zijn. .. Ja , die zijn er ; maar kan ik die, en
nu reeds, leveren ? Zij zullen te zijnen tijde door bekwamer hand voorzeker geleverd worden. Het eenige ,
dat ik doen kan, is den indruk teruggeven, dien het lezen

BRIEF UIT GENT. 117

der verflagen en recenfién van de brochures van den dag
op mij maakten, verzeld van die befchouwingen, welke
het Randpunt , waarop ik mij, fchoon Noord-Nederlander, bevinde, in mij verwekten, en die natuurlijk ver
geeft van dezelfde gebeurtenisfen.
-fchilzgt
Gretig las ik vooral de oordeelkundige recenfién der Hukken van den dag, door den Graaf VAN H 0 GEN D O R,P
gefchreven , en van L I P MAN, hem wederleggende. In
de fchakering van het gevoelen des Graven zien wij, hoe
de atoomgang der gebeurtenisfen reeds te wege brengt, dat
wij heden de zaken niet meer zoo befchouwen als gisteren; en kon het dan niet gebeuren, dat men morgen
reeds weer veranderde, ten opzigte van hetgene men heden als onwankelbare behoefte, als onvermijdelijken maatregel befchouwde, en aandrong bij hen , die welligt uit
hooger Randpunt, en meer bijzonderheden kennende,
dan zij, die niet meer in den Raad zitten, zich van 1lijfhoofdigheid doen verdenken , terwijl zij waarlijk als Staats
handelen ?
-mane
Hetgene mijne waarheidsliefde en onpartijdigheid in
het lezen dier verflagen en recenfién het meest gefluit
heeft, is de algemeene toon, waarop in die gefchriften,
als ook in de godsdienilige brochures, gefproken wordt.
UEd. moet het zelf gevoelen, dat uwe vrage: „ Nog
steeds te Gent? Ik beef fonts voor u," uitgaat van de
vooronderífelling, dat hetgene in het algemeen waar is,
ook tot in de minfie bijzonderheden van toepasfing is.
Doch waartoe verder hierbij ítilgeftaan ? Laat mij toe,
om eenigzins aan UEd. verlangen te voldoen, mijne
befchouwing van den flaat der zaken mede te deelen,
die ik hope, dat , zoo veel Noord-Nederland betreft,
door UEd. en elken onpartijdigen toegefletnd zal worden, en , voor zoo veel Zuid-Nederland betreft, een'
grond van geloofwaardigheid heeft in mijn karakter, als
ook in mijn beftendig verblijf te Gent.
I.
Van weerskanten toegeftaan zijnde het hatelijke en on-
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dankbare van den opftand , ook al ware die in de ge.
boorte gefmoord; zoo is het niet minder van deze, dan
van alle andere af te bidden gebeurtenisfen waarheid,
dat het goede aan de hand van het kwade gaat, en dat
het voorregt en pligt is, zoo veel dit mogelijk zij,
nu reeds te doen, hetgene het nagelacht beter kan, en
dan zeker zal doen : deze en foortgelijke gebeurtenisfen
te befchouwen , gelijk nu de Christen en wereldburger
b. v. de Kruistogten befchouwt; niet alleen als het werk
van dweepers, maar tevens als onder het befluur van
Hem , die geen kwaad toelaat , zoo Hij geen grooter
goed daardoor daarílelt. Er zijn gebeurtenisfen , waarin
de t ijdgenoot buiten ílaat is, dat goede, hetgene uit
het kwade voortvloeit , te zien ; en dan blijft het eerbiedig gelooven , en zwijgen, over. Doch, mijns inziens , is dit het geval niet met de g^beurtenisfen der
laatíle vier maanden, daar die omwenteling geheel in het
voordeel is gekomen van Noord-Nederland en ten nadeele van het zuidelijk gedeelte , en dus tegen de bedoeling van derzelver bewerkers. Welligt Raat ge verbaasd
op het lezen van die wonderfpreuk ; en zij fluit voor
niet in eenige goedkeuring van het zedelijke van-zekr
dien opftand , noch Benige vermindering van de fchaden ,
verliezen, enz. welke daaruit voor geheel het noorde
gedeelte des Rijks en zoo vele particulieren zijn-lijk
voortgevloeid.
Maar, ter goeder trouw, wat ware er van Noord-Nederland geworden zonder den opfland ? Op den derden
Maandag van October waren de Staten als gewoonlijk
bijeengekomen, en de vergadering ware geopend geworden door eene malfche aanfpraak des Konings ; de zuidelijke leden, flerk door de plaats Brusfel en door de-gebeurtenisfen in Frankrijk, hadden de fnaren van toon tot
toon hooger gefpannen; eenige Noord-Nederlanders, ingenomen met de denkbeelden van Ministeriéle Verantwoordelijkheid enz. enz. , hadden , ter goeder trouw welligt, de zuidelijke geholpen ; en wat ware er dan van
Noord-Nederland geworden, zonder een' opfland van die
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zijde, die bij vrienden van orde en rust, en welke de lesfen
der ondervinding nog niet vergeten hadden, niet zoo gemak
te brengen geweest , of welligt te laat-kelijwartoRnd
ware in het werk gefleld? Ik geloof, dat elk onpartijdig
beminnaar van zijn vaderland, die Gods hand in alles ziet,
en bijzondere belangen aan algemeene weet achter te fiellen , zal moeten zeggen , gelijk Jozef tot zijne broeders :
G(flieden wel hebt het ten kwade gedacht, maar God
heeft het ten goede gedacht. Hij heeft de wijzen gevangen in hunne arglistigheid! Veel meer , dan in 1813
en 1814, toen gansch Europa zich tegen Frankrijk met
vrucht vereenigde , is het Noord - Nederlandsch karakter, deszelfs patriotismus en eensgezindheid en trouw
aan het Huis van Oranje, gebleken; en in hoe korten
tijd heeft het zich weten te herftellen van die verliezen,
welke de onvermijdelijke gezellinnen waren van een' onverwachten opfland, die niets overliet, dan den opfiandsoord te verlaten, en van verraders in de gelederen
bevrijd te worden! En hoe nadeelig werd die opftand ,
in deszelfs gevolgen, voor Zuid-Nederland! Geen tak
bijna van welvaart is ongefchonden gebleven, of wordt
niet in de gevolgen bedreigd ; terwijl de geestdrift voor dien
op(tand, het werk van eenigen, te hunner bate aangevangen ,
en dus zonder patriotismus, reeds den hoogíten graad bereikt heeft, en flechts door onwaardige middelen eenigzins
levendig gehouden wordt. Neen , gelijk het een zegen is, dat
de Poolfche op/land — moest die eens plaats hebben —
niet gewacht heeft tot na het uitbarften van een' Continentalen oorlog, — zoo die noodzakelijk mogt worden —
maar zoo fpoedig is uitgebroken (welks demping voor
Rusland als 't ware een déjedné zal zijn , en dan eene
regt zedelijke werking zal hebben op zulken , die door
gelijke koorts zijn aangetast) ; zoo is de Belgifche opJiand het behoud van Noord -Nederland in den tegen
Frankrijks Om--wordigentflavEuop,dr
wenteling van Julij veroorzaakt. Zij, die nog tot de oppofitiepartij behooren , beklagen het reeds , dat men door
dien opíiand zichzelven zwak, en Iiet Gouvernement der
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noordelijke provinciën fterk gemaakt heeft; terwijl België
met den hongerdood bedreigd wordt , zonder uitzigt om
zich te hernellen.
II.
Maar gelijk die oplland in de gevolgen heilzaam was
ter redding van Noord - Nederland, zoo heeft hij eene
gunilige zedelijke werking op de Zuid -Nedeflanders.
„ De Omwentelingen hebben twee oorzaken ," las ik
ergens ; „ gebrek of weelde." Dit laatstgenoemde is
voorzeker de oorzaak van de jongfte omwenteling geweest ; een' geest van verblinding heeft de bewoners dezer (treken, die den opíland begonnen en onderfleund
hebben , bezield. Ik herinner het mij nog , hoe, den
io September te Brusfel eenige vrienden bezoekende,
ik verbaasd Rond van de gouden bergen, die men zich
beloofde van Bene fcheiding, en van het bewind des
Prinfen van Oranje — want dat was toen nog aan de
orde van den dag. Met de krachtigfle vertoogen, die
men in het Journal de Gand en dat van (Invers vond,
van de gevolgen dier fcheiding , zelfs onder het beíluur van - den Prins van Oranje, werd gelagchen; en
men droomde van vrijheid der Schelde, Koloniën, deel
aan de Marine, en vooral voordeelige handeltraktaten
met Frankrijk ! ! België bevond zich dus in een' ftaat
van flhenifche ziekte, uit overmaat van gezondheid geboren; en het is bekend, zulk eene ziekte moet door ver
middelen genezen worden, (indien ze genees--zwakend
baar is) en de oorzaken der ijlhoofdigheid moeten op
dezelfde wijze weggenomen worden. Voor den menfchenvriend is het eene aangename waarneming, als hij
eene goede werking ziet van fmartelijke geneesmiddelen,
die zonder dat zijn hart dubbel zouden doen bloeden;
en dit is het andere heilzame refultaat van den opftand
en deszelfs fchadelijke gevolgen, zoo onmiddellijk werkende, en de donkere vooruitzigten. Gelijk ik zeide,
alle bronnen van beflaan zijn geflopt ; en de minst ver-
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lichte klasfe befeft het : dit komt van het wegjagen
der Hollanders. Die het voorfpeld hebben in September zijn ílerk , door de vervulling hunner voorzegging
eiken dag met den vinger aan te wijzen. Het algemeen
gevoelen is te dezen aanzien zoodanig, dat dien toeland,
als een gevolg der glorierijke (!) omwenteling, te willen ontkennen , zou gelijkflaan met eene befpotting van
het ongeluk , dat gedragen wordt ; en daar men het niet
kan ontkennen, dat men van de noordzijde doet, hetgene
men in gelijke omftandigheden van de zuidzijde zeker
doen zou, zoo verwekt dit, in plaats van wrevel, ver
naar den voorgaanden ílaat van zaken, waarvan de-lange
Petitiën ten voordeele van den Prins van Oranje , als
Chef van den Belgifchen Staat, — bij het Congres niet
in aanmerking genomen , en zelfs niet eens in handen
eener Commisfie voor Petitiën geleld , maar waarvan
niettemin duplikaat naar Londen is afgezonden — ten
bewijze firekken. De geheele terugkeering van den vorigen ílaat van zaken te vragen kan niet, nu te Londen
gezegd is , dat eene complete vereeniging der beide landen gebleken is ondoenlijk te zijn ; doch de ílellers en
verflandige teekenaars dier Petitiën gevoelen zelve wel,
dat het gevraagde een halve maatregel voor het volksgeluk zou zijn, maar twijfelen niet, dat het hierbij niet
blijven zoude; ook zien dit de tegenftánders zeer wel in.
Behalve deze verzwakkende geneesmiddelen , ter genezing der flheniJche ziekte met goed gevolg aangewend,
werkt nog mede de wijze , waarop het Congres te d3rusfel werkzaam is , alsmede het weinige, dat liet Provifoir Gouvernement doet, om de rampen des volks te
verligten; — men vordert dit toch van eene Regering! --en vooral de wijze, waarop het Comite diplomatique
werkzaam is , om zich befpottelijk te maken voor Europa, en het Europeesch Congres te noodzaken, den
draak met hetzelve te !reken. Het is waarlijk amufant,
de dagbladen te lezen , om te zien, hoe het Congres
een Poolfche, Rijksdag is ; en hoe der diplomatie van den
nieuwen Staat, die maar niet zwijgen kan, berigten en
MENOELW. I832. NO. 3.
K
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advizen worden in handen geflopt, gefchikt, ja, om
den volgenden dag in de Journaux gelezen te worden, maar ook om daardoor den nadenkenden, te midden van het volksongeluk , een amufement te bezorgen! B. v. de Graaf De Celles berigt, dat hij den
8flen een' Courier naar Parijs heeft gezonden', en
den i Iden antwoord bekomen, op de vragen : of men
den Prins van Leuchtenberg niet zou kunnen kiezen als
Chef van den Belgifchen Staat, huwende aan Bene Franfche Prinfesfe ? Antwoord: Volárekt geene familiebetrekking van Bonaparte ! — Of Frankrijk België wil
hebben? Antwoord: Vol(Irekt niet ! — Of men dan
Prins Otho van Beijeren met vrucht zou kiezen, trouwende met Maria, dochter van Louis Philippe, als beide
jonge lieden huwbaar zijn? Antwoord: Prins Otho zal
geen tegenftand vinden; Prinfes Maria is ziek, en kan men
dus op dat punt niet antwoorden! — De Mesfager de
Gand maakt de vernuftige aanmerking, dat welligt de
Prinfes er beter van zou geworden zijn , als men haar
de vraag had voorgeíleld ! .... Doch neen , dat kon niet ;
want wilde Otho, een jongeling van 15 jaren, haar wel
hebben ? Eene depeche van den volgenden dag echter
berigt , dat de Prinfes , die zeker beter was geworden,
wel zal willen!! — Als men zulke zottigheden in een
Congres-nationaal hoort debiteren , door een' man , die
te Rome het Concordaat floot, is het dan te verwonderen, dat men het vermoeden heeft, dat deze zelf met
een Congres fpot , dat, Zoo in getal , een Comitd diplomatique wil uitmaken , en zaken van de hoogfle discretie
met opene deuren behandelt ?
Alles werkt dus zamen , om de Jlhenifche ziekte te genezen ; en België nu over denzelfden kam te fcheren als
vóór vier maanden , en tevens alle de gedeelten van België op gelijken voet te behandelen , is voorzeker eerie
onbillijkheid, even als dat men iemand, die reeds bij
cholera morbus genezen is , in dezelfde cate--na•vde
gorie wilde plaatfen als hem , die er van aangeta^t,wordt,
en die niet te llreng afgezonderd kan worden, om be-
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ámetting voor te komen en genezing te beproe' en. Elke
dag van rampen doet liet getal der vrienden des Konings
in het Zuiden aangroeijen , voor wie de lesfen der fmartelijke ondervinding niet verloren zijn, maar een' blijvenden
indruk op hen maken.
III.
Uit het voreniIaande zult ge dus nu opmaken , dat
mij het denkbeeld van eene altijddurende fcheiding niet zoo
noodzakelijk , of liever hereeniging niet z66 onuitvoerlijk
of z6ó fchadelijk voorkomt , als de fchrijvers dier fhukken, hoezeer anders uiteenloopende, en zelfs de meerderheid der Noord-Nederlandfche natie en ook UEd. ,
vastflellen.
Het ideaal, hetwelk zich de Mogendheden voorhelden, door de vereeniging van Holland en België , was
in het afgetrokkene toch fraai. Het liberale in dat plan,
gefchikt om alle denkbeeld van onderwerping van het
eene gedeelte aan het andere weg te nemen, en daardoor de vereeniging der beide landen te bevorderen in
denzelfden geest en gevoelen , heeft fchipbreuk geleden
op de ondervinding, en getoond, dat het Congres te Weenen de menfchen alhier , en vooral hunne geestelijke leiders , te gunftig heeft beoordeeld: maar, wanneer eene
treffende ondervinding van vier maanden rampen reeds
uitwerkt, wat vijftien jaren zegeningen niet konden daar
waarom zou dan vervolgens onuitvoerlijk zijn,-ueln,
hetgene nu gebleken is aan het doel niet te beantwoorden? en hetgene zoo wel aan de wijze van uitvoering
dier vereeniging te wijten is, als aan de ongelukkige gemoedsgef'celdheid van hen , die nu bij ervaring leeren
hoe hun volksgeluk met die vereeniging in het naauwst
verband hond.
In allen gevalle geloof ik , dat dit meer van de Verbondene
Mogendheden , dan wel van Noord-Nederland geheel zal
afhangen; daar Europa eene groot e Republiek is, en
eene denkbeeldige, onafhankelijkheid, zelfs bij de Staten
van den eerílen rang, niet beftaat. Zijn wij zeker, dat
erne weigering van liet Gouvernement van Noord-Ne-
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derland, om te' voldoen aan eene decifie van het Congres
te Londen, eene daad van tegenkanting en onafhankelijkheid is ; of welligt een flap ter bereiking van het doel
van dat Congres? ...... Als wij den loop der zaken
nagaan , en zien , dat België werkelijk door die Heeren
te Londen, Talleyrand niet uitgezonderd, in het pak
gelegd is, en dat de weigeringen van de zijde van Hol
niet die gramfchap en dat ongenoegen hebben opge--land
wekt, [weigeringen , welke ik zie, dat men niet vreemd
is, in Holland zelve, met den naam van gebrek aan
goede trouw te betitelen (*)] dan is het mij duidelijk , dat
ook dat niet of Hechts gedeeltelijk voldoen aan de Protocollen tot de middelen behoort, om het groote doel
der Mogendheden te bereiken: zoo lang mogelijk den
algemeenen vrede van 1814 en 1815, met den aankleve
van dien , te handhaven. In die vooronderflelling een'
hinderpaal te willen íiellen aan dat behoud , (gelijk men
van deze zijde gedaan heeft, door de eeuwige uitfluiting
der Nasfaus) is mij vreemd voorgekomen, bij de liefde,
welke men in het Noorden voor Oranje gevoelt; maar
welke, conditioneel zijnde, den grondflag zou leggen tot
grooter ongeluk, dan de zuidelijke opfland heeft daargefteld, of zelfs het heilrijk gevolg vernietigen, hetwelk
die opiand (I) werkelijk gehad heéft.
Hoe weinig zien wij vooruit , bij den I}oomgang der
gebeurtenisfen ! Doch , zoo het der groote Mogendheden
ernst is , den vrede te bewaren; de Franfche Demagogen het Fransch Gouvernement, dat ter goeder trouw
fchijnt, daar niet in verhinderen; en , ten gevolge daarvan, België aan deszelfs oorfpronkelijke bef}emming zal
moeten beantwoorden , — dan voorzeker zou hereeniging,
bij lengte van tijd , mede tot de middelen behooren ter
bereiking van dat doel: en dezelve trapsw jze en met
die waarborgen tot I}and te brengen , welke de lesfen van
(*) Van waarde geëerde Steller deze meening ontleend hebbe,
is mij niet gebleken. Ziet het, gelijk ik gisfe, op de opening
der Schelde, dan is die weigering, door het onvervuld laten der
den Belgen getelde voorwaarden, wel geregtvaardigdl Redact.
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vijftien jaren , en inzonderheid van 1830 Augustus en
vervolgens , aan de hand geven, zoude die gevaren en
nadeelen voorkomen, welke men nu , en niet zonder
grond, van dezelve vreest, als zij zóó wierd daargefield, het zij bij verdrag, het zij bij overwinning, als
in 1815 liberaal, maar onmenschkundig, gefchied is.
De vrijheid van de Schelde en Antwerpen kunnen niet
meer dat gewigt hebben , hetwelk zij gehad hebben , ten
nadeele van Noord -Nederland, zoo lang er de Citadel en
de Forten blijven bef'aan. Welk koopman toch zal
zich daar gaan nederzetten , die in weinig tijds in het geval kan komen om te moeten verhuizen, of in eenige
uren huis en magazijnen in een' puinhoop veranderd te
zien? Zal Antwerpen altijd eene gefchikte haven blijven? Is Middelburg dat nog, wat het te voren was?
Hoe ver ligt Arnemuiden thans van de zee ? ......
Ik heb naauwelijks zoo veel plaats, om UEd. te verzoeken, het gefchrevene te verfcheuren , als UEd. het
der plaatfing onwaardig acht, (*) en te gelooven, dat
ik niettemin blijve T. T.

Q. N.
(*) Wij vertrouwen, dat de nadenkende, fchoon ook, met
mij , van den Schrijver verfchillende Lezer ons daarvoor thans
wel geenen dank zou weten. Redact.
IETS, OVER DE BEKENDIEID VAN ONZE LETTERKUNDE
BIJ DEN VREEMDELING.

Door
J. P. TREND,

Lector in de Hoogduitfche en Enge/felle Talen en Letterkunde
aan de Doorluchtige School te Deventer.

en klaagt, dat onze Letterkunde bij den vreemdeling geM
noegzaam geheel onbekend is, of met minachting

befchouwd
wordt. Hoe algemeen deze klagte 'ook zij , zoo komt het
mij toch voor, dat dezelve vrij wat overdreven wordt; dat
zij , althans voor een groot gedeelte , meer op vooronder-
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helling dan op waarheid berust, en meer fleunt op het gezegde door den een' of anderen onwetenden buitenlar^dfchen
Schrijver , dan wel op eigen onderzoek. Immers s c H L EGEL (*), FLi GEL (t), LOU VE VEIMARS (4), BOW.

x r rd O (S) en anderen hebben niet alleen met lof, en dik.
werf met kennis van zaken, over onze Letterkunde gefpro.
ken; maar mij is gebleken , dat niet flechts zeer vele werken van eenig wetenfchappelijk belang, in het Hollandsch
ópgefleld, maar zelfs onderfcbeidene andere, die tot het gebied der fraaije letteren behooYen , in vreemde talen, bijzonder in de Hoogduitfche , zijn overgebragt. De volgende
lijst van uit het Hollandsch vertaalde werken, welke ik van
tijd tot tijd heb 2amengefteld , doch wier volledigheid ik
geenszins beweren wil (**) , moge mijn gevoelen bevestigen, en onze Geleerden en Letterkundigen overtuigen,
dat zij niet de taal van het oude Latium behoeven, om de
,

vruchten hunner overdenkingen en geleerde navorfchingen
in Europa algemeen bekend te maken , daar men buitenlands
zeer wel het goede en fchoone weet op te fporen en te
waarderen, hetwelk in het Hollandsch wordt voortgebragt. —
Het Is waar, onze fchoone moedertaal is, ondanks dit alles, evenwel elders niet zoo bekend , als zij verdiende. Dit
rnoét echter minder den vreemdeling, dan onzen eigenen landgenooten geweten worden. Onze grootfte en fchranderfte
Geleerden hadden freeds de zonderlinge , en voor de bevordering van - volkszin zoo nadeelige zucht, om liever eene
vreemde Letterkunde met hunne gefchriften te verrijken , dan
-

(*) Gefchiehte der alien and neuen Literatur, II Th. S, 252.
(t) Gefchichie der komifchen Literatur , III B. S. 556-593•
IV B. S. 332-346.
(4) Re/unit de l'Htst. de la Litterature 4llemande ,p.224.
(5) In zijne Batavian Anthology, en Sketch of the Language and Literature of Holland.
Onder die Duitfchers, welke onze taal kenden en hoog.
fchatteden , behooren OP IT z, welke aan de Hollandfche
Dichters zijne vorming heeft te danken; M O R Il O F F, KLOPSTOCK, H O F F II A M, die zelfs bij voorkeur dichtftukkeu
in Holland/the verzen vervaardigde; en de tegenwoordige be_
roemde boekenkenner EB E a T.
(**) [Deze erkentenis , welke wij ten volle beamen , bevestigt en verfterkt niet weinig des Stellers bewering. Redact,)
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die van hun vaderland (*). Welke behoefte beflond er dus
eigenlijk voor den vreemdeling , om onze taal met ijver te
beoefenen? Of hoe konde men, met eenige billijkheid, van
hem vorderen , dat hij voor dezelve achting koesterde, daar
onze beroemdfle mannen haar met minachting befchouwden
en onwaardig keurden haar te bezigen? Daar thans onze
Geleerden, op het voorbeeld der befchaafdf}e wolken van
Europa, meestal in de volkstaal hunne werken opftellen,
zoo - mogen wij met eenigen grond hopen, dat dit bij on.
ze naburen meer en meer den lust en de behoefte' zal op.
wekken om onze taal te beoefenen, hetgeen natuurlijk eerre
uitgebreidere kennis van onze Letterkunde, en daardoor de
verhooging van onzen volksroem , ten gevolge moet hebbetr.
,

,

List van uit het Hollandsch vertaalde Werken.

A.
Actenflucke zur Geichichte der Erhebung der Juden zn
Burgern in der Republik Batavien, Neustrell, 1797. 80.
ALDEGONDE, (P. MARNIX VON ST .) Gereinigter'Bienenkorb der heiligen Rómifchen Kirche. Der Vortrefflichkeit wegen aus dem Hollândifchen ins Teutfche nberfettt,
and met dem Leben des Auctoris vermehret. Bmj7. 1 733.
Reeds in 1580 had de toen beroemde Duitfche Hekelfchrij.
ver FISCHART eene vrije vertaling van dit werk geleverd,
welke in '1657 te Leipzig door eene andere gevolgd werd.
Ook in het Engelseh is hetzelve oi^ergebragt door G. G IL–
PIN. — Zie F L Ó G E L , Ge/ch. der kom. Ltteratur,, 3 B. S.
668 575. en EB ER T, Aug. Bibliogr. Lex. Art MA ENI Y .
-

.

ALPHEN ,

(e. VAN) Kleine Gedichte fur Kinder des zat.

.teren Alters. Es/en, 130.'
Q
B A C H I E N E,

(w. A.) Hist. and Geogr. Befchreibung von

(•) Overtuigend heeft de geleerde S CH LEGE t, in het
boven aangehaalde werk , I Th. S. 263 , het nadeel aange.
toond van de gewoonte, om in eene doode taal te fchrijven,
en in het II Th. S. Si. liet nuttige van het gebruik der landstaal aangewezen. Men vergelijke hiermede B o w R I N G's

Sketch, p.

1I.
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Palástina, nach feinem ehemahlichen and gegenwiirtigen
Zuftande. Mit Aninerk. von G. A. MAAS. Leipzig,
1766-68. 2 Th. 8 0
B A_L T H A ZA AR, (A.) Chirurgifche Krankh eitslebre ,
überfetzt von w. S E E L E. 11/ien , 1768.
Chirurgifohe Wahrnehmungen.
.

----------s---

Leipzig , 1785.
B'A R N E V E L D, (w. v A N) Medic. Elekrr, Leipzig, 1787.

B RitE R, (B.) Bezauberte Welt. Neu uberfetzt von j.
M. s CH WAG E R , durchgefehen tand vermehret von J. S.
Leipzig, 178v, 82. 3 Theile, 8 0
In 1693 zijn twee Duitfche vertalingen, zoo niet meer,
van de Betooverde Weereld uitgegeven. De Franfche vertaling van 1694 beftast in 4 deeltjes i . o. Het eerfte boek is
ook in het Engelsch, naar de Franfche vertaling, in 1695
overgebragt. Zoo men op het getuigenis van eenigen mag
afgaan, zou dit werk ook in het Spaansch en ltaliaansch
zijn overgezet, Zie S C H WAGER, Leben B E 1t K ER s, S. 189.
B E R R E L , (A. VAN) Befchreibung feiner Reife nach Rio
de Berbice and Surinam, Memmingen, 1789.
B E R R H E Y, (LE I' R A N C Q DE) Histoire geographique ,
phyfique, naturelle et civile, trad. du Hollandais, 4 vol.
B 0 N N, , (A.) Anat. and Chir. Bemerkungen über HarnVerhalt u, d. Blafenftich , insbes. v. d. Blafenftich üb. d.
Schambeinfuge. Leipzig, . 1 794•
--- Beobachtungen einer unterwärts gehenden
Verrenk. d. linken Schenkelbeins; nebst e. neven gemkchl.
Einriclitungsweife. Bmfl. iSoo.
Bos CH, (H. nE) Uber HOMERS Iliade. Zull. 1788.
BRANDT, (G.) Leben Von WE RUYTER , fol. 1687,
Dit werk is insgelijks in liet Fransch overgebragt in 1698,
Zie EB E R T, 41ig. Bibliogr. Lexicon, 4rt. BRANDT.
BRUGMANS (s. j.) und J. DELPECH, über den Hos
-pitalbrnd.AusemIoifchnadFrzlei+bfetzt, mit Anm.VOn D. G. KIES ER, `ena, ISt6.
B RU 1 N , (c. DE) Voyages par la Moscovie , Perfe et
aunt Indes Oriental. 4mJ1. 1718. 2 Vol, fol.
Voyages au Levant. Amft.1732, 5 Vol. 4u,
BEM L E R.

------

.

--

C.
CAMPER, (P,) liber den naturf. Unterfchied der Ge

-fichtszugemMnvrfchid.Gegnavrfchid.
Alters. Berlin, 179'•
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CAMPER, (e.) Vorleftingen über d. Ausdr. d. verfchied.
Leidenfchaften durch die Gefichtszuge ; über die bewun_
dernswtirdige Aehnlichkeit im Ban der Menfchen, der vierfusz. Thiere, der Vogel and Fifche; and liber die Scho n .
heit der Formen. Berlin, 1793•
C A T s, (1 )Selbstftreit, ubers. durch j. Bil R G L R. plm/l. 1648
Voorts zijn alle de werken van c A T s in het Hoogduitsch
overgebragt in 8 deelen 8°. Hamburg, 1710 -17. Zie
BEE RT, 411g. Bibliogr. Lexicon, Art. C A T S. WITSEN
G EY S B E E'It fpreekt aldus over deze vertaling, in
zijne beknopte Levens/chets van J. CATS : „ CATS' wet.
ken zijn genoegzaam alle in dezelfde maat in rijmende
„ Hoogduitfche verzen overgezet, waarin al het karakteris.
n tieke van 's Dichters (preekwijzen en flopwoorden bewaard
„ is gebleven. Een groot gedeelte van zijn' Trouwring en
„ eenige andere zijner meer of min uitgebreide Gedichten
„ zijn in het Latijn vertaald , en ook van fommige zijn En.
» gelfche en Fran/the vertalingen voorhanden,"
D.
D A ME N, (I. c.) Bericht von einer Schaambein-Trennung
and deren glilcklichen Erfolge. Leipzig, 1785.
DAPPER, (o.) Reifen.
De reisbefchrijvingen van dezen Schrijver zijn alle in het
Hoogduitsch, eenige in het Fransch, overgebragt. Zie
E II E R T, !%llg. Bibliogr. Lexicon , Art. D A P P E R.
DE I MA N, Q. R.) von den guten Wirkungen der Elektricitaet in verfchiedenen Krankheiten. Uebers, mit Anm and
Zus. von K. G. x u H N. Kopenhaven , 1793.
E.
EUSTATIUS , (B.) Anatom. Kupfertafelu, anebst ders.
Erklárung, verfertigt unter der Aufficht von A. BONN.
Bmfl. i 80o.
F.

F i. TI!, (R.) Le Tombeau , Poëme en IV Chants , 9
Edition; fuivi de PEspérance de fe revoir, Poëme en II
Chants , de DE K R U Y F F, et d'une traduction de quelques'
Poëues de FEITH; par A. CLAVAREAU. Am/I. 1829.
F L off (j. H.) and A. VAN DAM, Theorie von Strafen
and Belohnungen suf Schulen. Erfurt, 1798.
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G.
Gefchichte der alten and neuen Herruhiiter and deren
Stifter N. L. G raf VON Z I N Z E N D O R F. 1805.
G E S S CH E R , ( D. VAN) Abhandlung von der Nothwendigkeic der Amputation. Wien, 1775.
----------- Verfuch fiber die Natur and Hei lung der verfchied. Arren von Gefchwulilern. Leipzig, 1786.
---- Bemerk. ub. d. Entflell. d. Rnckgrats, nebsc ub. d. Behandl. d. Verrenk. u. Bruche des
Schenkelbeins.. Uebers. mit Anm. u. Zus von J. G. W F, W E TZ E R. Gottingen, 1 794•
------ Die Wundarzneywisfenfchaft des
HIPPOCRATES• Hildburgh, 1 795.
----- Abhandl. v. d. Wunden. Uebers.
Alit Anm. Von A. F. L Ö F LE R. Leipzig, 1796.
GE V N s, (M. VAN) Abhandlung ub. d. epidem. Ruhr,
befond. des Jahrs 1783. (Jebers. mit Anm. von K E U N.
------ and A. B o NH's Briefwechfel wegen
eines im Unterleibe eingefperrten Darmbruchs, welcher mit
einero Wasferbruch vergefellt war; verdeucschc von i. E.
G R U Z L M A N N. flmJl. and Cleve, 1785.
H.
H A A F N E R y (J.) Fusfreifen durch die Infel Ceylon.
Magdeburg, i816.
HAAR , (j. VAN DER) fiber die Befchaff. d. Gehirns,
d. Nerven u. einige Krankh. derf., nebst e. Anh. med.Beobacht, Ueberf. von j. B. K E Ui'. Stendal, 1 794.
-----Auserles. Med. u. Chir. Abhandl.
U. Beobacht. Uebers. u. mit Anm. u. Zus, von j. A.
SCHMIDT. Leipzig, 1800.
H A M E L S V E L D, (II. VAN) fiber den gegenwártigen Zuftand des gefellfchaftlichen Lebens in den Vereinigten Nieder..
landen. Uebers. von A. K N I G G E. Hannover, 1790.
-------------- Biblifche Geographie. Uebers.
•u. mit ein. Anm. verfehen von J a N I s C H. Hamburg,
1 793-96. 3 Th.
Handels•Cefetzbuch fur das Kónigreich der Niederlande,
nach der amtlichen Bekanntmachung in den Haager Staacszeitungen von i86. Uebers. von F. C. S C II U M A C ii ER.
Haarburg, 1827.
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HARINGMAN , (H.) Tagebuch einer Reife nach Marokko, and feine achtwóchentlichen Aufenthalt in diefem
Lande. Uebers. von F. E IL R MA N N . Weimar, 1805.

H A ET SIN C K, (j. j.) Befchreibnng von Guiana, oder
der wilden Kilste in Sud- Amerika. Uebers. von A. WITTEN.
BERG . Mit einer Vorrede and Zufatz von j. E. s A B R I.
Berlin, 1784,
H EI L B R G N , (D.) Abhandl, von l3eiege auf dem ,Zungg.

fildburgh , 1 795,
HEMERT, (P. v A Iv) Recht and Verpflichtung eigeer
Urtheile in der Religion. 1798•
------- über die Eaistenz der Prinzipien
,eines reinen uneigemnutzigen Wohlwollens im Menfchen.
Vebers, von DE T H M A R. Dortmund, 1799.
,

1 IR RI N GA, (j.) tibet die Lehrart j E s u and feiner
Apostel,, mit Hinficht auf die religiófen Begriffe feiner Zeitgenssfen. Ofenbach, 179 2 .
ober den rechten Gebrauch and d.
--- ^— --Misbrauch der biblifcheu Eritik. Uebers., von, M. j,. li.. B E o KH A u s. Ofenbach , 1804.
Histoire des Pêches, des Découvertes et des Etablisfe.
ments des HoIlandais dans les I11ers du Nord. Trad. de
Y Hollandais , par B. DE RE ST E . Paris, An IX. :3 Vol. 8 0.,
-

—

HV YE E R S, (A.) Befchreibung and Gefhichte der
.Hauptftad in den Holland. Ostindien, Batavia, nebst geogr.,
polit. and phys. Nachrichten von der Infel Java. Uebers,
von J. J. r BEK T. Leipzig, 1785, 86. g, Th. 80.

J.
JANS E t, (w. It.) Bride über Italien ad Prof, s.k NDIe OR T zu Leyden. Düsfeldorf, 1793.
JONGE, (C. DE) Reife nach dem Vorgehirge der ?uren
Hof£nung, Irland and Norwegen, in den Jahren 1791 -97•
Mit einigen Anm. u einem Anhange des Ueber[letzers , den
Zustand der Bri dermisfon unter den Hottentotten betreffend.
Hamburg, 183, 4. a Th. 8°.
(tiet vervolg en fiot hierna.)
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11.

Door
N. SWART.

(*)

H

et fchijnt wel , dat wij beflemd zijn , om hechts door ondervinding wijs te worden. Waar de oefening met bet onder.
rigt niet gepaard gaat, daar moge het zaad der kennis bloemen voortbrengen , in welke men zich verlustigt , voedzame
vruchten worden er fchaars van geplukt. Zoo gaat het met
de ,gefchiedenis zelve, die anders als eene tweede ondervinding mag gerekend worden , bij welke wij als deelnemende
toefchouwers alles opmerken , wat den mensch , naar het
uitwendige en naar het inwendige , pleegt te wedervaren.
Ook dat fchouwfpel treft ons wel, en fchenkt ons een veelzijdig , afwisfelend vermaak , ja fielt ons in Raat , met velerlei fchijn van wijsheid, over het lot, de natuur en dwaasheid des menfchen te redeneren; vormende inzonderheid ílaatkundigen , die de toekomst van elk land en volk uit deszelfs
inrigtingen, omilandigheden en mistlagen op een haar durven
voorfpellen. Maar, al dingen wij ook op de praal dezer wetenfchap geen' penning af, zij is het evenwel niet, welke
Ieder mensch behoeft, die hem, ten aanzien van zijn eigen
hart en wandel, in wezenlijke volkomenheid doet vorderen.
Enkele groote en buitengewone zaken loopen ons inzonderheid in het oog; maar het groote en buitengewone komt
natuurlijk zelden voor, en de lesfen , hieruit voor ons te
trekken, zijn van verwijderd belang. Wanneer wij daarentegen tooneelen voor onzen geest zien gebragt , die met onze
ondervinding eene blijkbare overeenkomst hebben; wanneer
wij het verledene of elders gebeurde met tegenwoordige of
eigene lotgevallen kunnen vergelijken , ja tot deze vergelijking van zelve en onweêrfaanbaar worden genoopt, -- dan
ontvangt de gefchiedkundige voordragt, zelfs van min belangrijke gebeurtenisfen , voor ons geest en leven ; even als
de befchouwer eener kunstgalerij bij een bekend landfchap ,
bij de beeldtenis eens hooggefchatten vriends langer vertoeft,
tot de kleinte trekken toe opmerkt, en een geheel eigen
genoegen ontwaart.
(*) Laatst voorgedragen , so Febr. 1831, in Felix Menus.
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Deze aanmerking rees dezer dagen met bijzondere kracht
bij mij op. Ik had, onder anderen, bij de verfchijnipg der
verkorte Nederland/the Cefchiedenis van onzen VAN K AMPEN, het berigt der oproerige bewegingen in de Belg//the
provinciën , ten tijde van Keizer jo Z E F II, mèt belang
gelezen. Doch, dezelve onlangs, nadat wij dat zelfde-fteling
land, nu met het onze zoo naauw verbonden, eensflags in
geene minder geweldige gisting zien , in de handen némende, werd ik al aanftonds veel krachtiger door het verhaal
aangetrokken , en kon den lust niet wederhaan , mij , door
eene uitvoeriger befchrijving , beter met de omftandigheden
en bijzonderheden , de karakters van perfonen en gebeurtenisfen bekend te maken. Ik nam derhalve de algemeene Belgifche Gefchledeni s van DE w] z ter hand. En hoe heb ik
mij in zijne tafereelen ...... ja , T. , ik moet het woord bezigen, fchoon het alleen mijn' geest betreft, en mijn hart
geheel andere gewaarwordingen gevoelde, — in zijne tafereelen
verlustigd ! Het is waar , de aanleiding tot beide gebeurte_
nisfen verfchilde; de Fran/cite overheerfching in Europa heeft
ook Braband in menigerlei opzigt herfchapen, en de afloop
der zaak zal te ligter van dien in vroeger' tijd verfchillen ,
omdat Holland geene terugwinst van een land verlangt, dat
de beste oogmerken zijner edelfte Vorken zoo miskent, bejegent en vergeldt. Maar hoe vele gelijkheid , in weerwil
van dit verfchil! Hoe vele punten van overeenkomst in het
gebeurde tot hiertoe, en gronden van verwachting omtrent
hetgeen nog gebeuren zal! Kleine beginfelen tot groote uit•
komíien geworden — gematigde vorderingen in , redelooze
eifchen veranderd — floute oproerkraaijers — winderige pog.
chers op buitenlardfche gunst en befcherming — duizenden'
van verzoekfchriften, den volke door de priesters afgedwongen—verfperde en ontvloerde firaten, om met de fteenen van
zolders en daken op de krijgslieden te werpen — toegevendheid ten kwade gekeerd — foldaten bij honderdtallen hunne
vanen verlatende — Reden overgegeven — legers uit het
land gejaagd — daarna oneenigheid — onderling geweld —
razernij — bedrog, en eindelijk....! Doch hier houdt de ver
Inderdaad , M. H. , wie van u zou dit opmer--gelijknop.
ken, wie zou bij de breede fchets van zulken opliand ftilfiaan, en met onpartijdige bedaardheid de roerfels van alles,
het karakter en den toehand des volks, der geestelijkheid,
der grooten nagaan, zonder daarin eene fioffe van belang-
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flelling te vinde i, bij de grootfte, maar ons vreemde gebeur
niet opgemerkt?
-tenisf
Het zal u dan ook niet verwonderen , dat ik hier gelegen.
heid zocht,, om uwe leergierige aandacht eenige oogenblikken
bezig te houden. De uitkomst leerde mij wel, dat het niet
gemakkelijk was, dit doel naafi eisch te bereiken. Doch ,
neemt mijnen arbeid , zoodanig als hij is 1 En hebt gij bij
het einde ook het bekende Hechts gebrekkig gehoord, laat
de herinnering, uit eigen' fchat aangevuld, u genoegzaam
zijn geweest
.*.

Jo Z E F, een wijsgeer op den troon , maar, gelijk vele
wijsgeeren, meer lettende op hetgeen hem wenfchelijke verbetering toefcheen , dan op de moeijelijkheden en gevaren,
die van alle verandering onaffcheidbaar zijn, legt zijne oog.
merken en bedoelingen, in een flaatsfluk van later tijd, al.
dus open: „ Wegens de klagten, die , gedurende ons ver.
blijf in de Nederlanden, van alle kanten tot ons kwamen, hadden wij, na rijpe overweging, befloten, de bronnen daarvan
te floppen; waartoe wij In den fare 1787 verfcheidene befchikkingen maakten, vara welke echter niet ééne, regtl reeks
noch zijdelings, ten oogmerk had, eenige inbreuk op de vrijheid of het eigendom van iemand onzer onderdanen te maken; overtuigd zijnde, dat geen bewijs van voorregten, der
natie door ons of onze voorgangers toegeflaan en zelfs bezworen, ons verpligten kon, onder den onbepaalden naam
van oude gebruiken, door die privilegiën bevestigd, misbrui.
ken in ftand te houden, blijkbaar firijdig met het algemeen
geluk en de tegenwoordige orde van zaken: wij wilden den
al te langzamen en kronkeligen gang der regtsgeleerde vormen bekorten, een verouderd ftelfel van wetgeving , to
meerder welzijn van alle klasfen van eigenaars, zuiveren,
eene meer werkzame policie oprigten, om de burgers tegen
het misbruik van allerlei gezag, hetzij van onze ambtenaars, her
zij van die onzer onderhoorigen, te befchutten; voorts het gebruik
der kloosterlijke en kerkelijke (lichtingen tot wezenlijke ver
lijdende menschheld aanwenden , en een beter-zachtingder
lot aan die belangrijke klasfe der kerkelijken verzekeren,
welke zich met ijver aan de moeijelijke pligten der in alle
opzigten zoo belangrijke zielzorg toewijden; eindelijk de
nationale opvoeding, door middel van een nieuw telfel en
-
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eene veranderde algemeene inrigting van de ttudiën en het
openbare onderwijs in de (eden en op het land, verbeteren."
Te dezen einde begon hij met fommige belangrijke veranderingen in geestelijke zaken ; onder anderen , dat de toekomíiige leer.,
aars niet meer aan de Bisfehoppel jke Seminariën , maar aan de
algemeene kweekfchool, te Leuven opgerigt, of aan de hulp.
fchool ce Luxemburg, zouden worden onderwezen; terwijl
zij Hechts, na aldaar vijf jaren te zijn geweest, onder opzigt der Bisfchoppen praktikaal zouden mogen worden opgeleid. Tegen al het overige werden plegtige betuigingen ge.
daan. Maar dit vond dadelijken tegenftand ; de kwee.
kelingen floegen tot oproer over; en , fchoon de Keizer het
werk, bij herhaalde maatregelen , met gepastheid doorzette ,
het droeg weinig vrucht; het getal der leerlingen bleef klein,
en het ongenoegen door en van wege hooge en kloosterlijke
of andere onkundige geestelijken onder het volk verfpreid,
niet gering.
Vervolgens werd ook de hand aan het regterlijke en burgerlijke be[luur gelagen. Drie raden, van ouds bettaande,
werden tot één verfmolcen , en negen Intendanten over even
zoo vele geheel nieuwe afdeelingen des lands aangeteeld.
Dan, terwijl de oude, conftitutionele vormen hieronder inderdaad leden , werden vooral de magt en voordeelen van
onderfcheidene bijzondere perfonen daardoor aanmerkelijk
befnoeid. De tijd was daar, dat de algemeene Staten, vol+
gens gewoonte, moesten bijeenkomen, om aan het Keizer.
lijk bewind den jaarlijkfchen onderstand toe te ftaan. Men
weigert denzelven, op grond van fchending der bezworene
regten, ja wordt door de voord-ragc van een lluk des Advo.
caats VAN DER NOOT, vol oneerbiedige taal jegens den
Keizer, tot de hoogfee geestdrift opgewonden.
Wat het volk betreft, wij vinden daaromtrent de volgende
aanmerkingen: Het waren .misfchien minder de wezenlijke of
vooronderstelde inbreuken, door den Souverein op de Cont}itutie
gemaakt, die hetzelve oncrustten, dan wel de geruchten,
door opruijers verfpreid. Men was in den beginne vrij ongevoelig voor de veranderingen. Wat raakten der menigte
de vormen des beftuurs, waarvan zij de beginfelen zoo min
als de voor- of nadeelen kende, in het algemeen in zaken
van faatshuishoudkunde en burgerlijk bewind hoogst onervaren zijnde 9 De aanleggers gevoelden dus , dat men de
mindere klasfen door redenen moest in beweging brengen ,
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meer gefchikt om haar eigenbelang te treffen. Met dat oog.
merk verfpreidde meb , dat de Keizer in de Nederlanden de
opfchrijving tot den krijg, benevens de belasting van 4o ten
zoo op goederen, renten, nijverheid en handel, wilde invoeren, en dat de Belgen voortaan Honden behandeld te
worden, niet volgens de wettige vormen van bevoegde regtbanken, maar naar de willekeurige uitfpraak der Intendanten.
En deze hatelijke vertellingen bragten eene vreefelijke bewe.
ging ouder het volk.
Het Gouvernement -generaal, door eene Vorstin uit den
Keizerlijken huize, benevens haren Gemaal, bekleed, heeft
de zwakheid, de verdere volvoering van des Keizers wil
bij voorraad op te fchorcen. Doch, wel verre dat men hier
tevreden zou zijn geweest, verfpreidt zich de oproerige-med
beweging langs zoo meer. Zij achten zich dan genood zaakt, in des Keizers naam , alles in te trekken. Doch dit
zelfs is niet genoeg. Men dringt op de verwijdering van
zekere perfonen aan , die het vertrouwen des belluurs bezit
toen het Gouvernement bok dit coeftond en in-ten.E,
het openbaar liet afkondigen, ontilond wel door gansch
Brusfel eene luidruchtige en woeste vreugde, maar met bedreigingen vermengd. Die zelfde geest vertoonde zich in
de meeste andere Reden; ja, Namen blonk zelfs boven de
hoofdflad in razende woede uit.
Terwijl de Staten — dus lezen wij verder — in alle hunne
voordragten, het zij aan den Keizer, het zij aan de Gouverneurs , nog immer zeer vurige betuigingen deden van
hunne ftandvascige trouw en onwrikbare gehechtheid aan den
Souverein, vertoonde het volk, door zijn gedrag en buiten
geheel het tegendeel van deze betuigingen,-fporighedn,
die trouwens door de daden al te openlijk weèrfproken werden , om aan derzelver opregtheid te laten gelooven. De
blijkbare gezindheden en aantlalten van het volk duidden
den geest van oproer ontegenzeggelijk aan. Kokarden waren
het eerste teeken van vereeniging geweest; vrijwilligers, die
men verzamelde, uniformen, die men droeg, en vlaggen,
die men opi ak , fchenen de voltooijing van den afval. Men
fprak reeds van Patriotten en Koningsgezinden , en wie met
dezen laattien naam getempeld was, werd ligt een offer der
volkswoede.
Dit alles gefchiedde op een oogenblik, dat Keizer j ozeF, bij CATHARINA II in de Krim, ver van zijne
;
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àoofditad verwijderd was. Doch, van daar teruggekomen ,
zond hij, door zijnen Kanfelier,, een antwoord , dat den
Brusfelaren weinig genoegen gaf. In plaats van het verrigte
door de Landvoogden goed te keuren, wilde hij dezen, zoo
wel als afgevaardigden uit alle de gewesten , bij zich te
Weenen zien. Deze vordering wekte in den aanvang grooten fchrik , in welken men zelfs de menigte deed deelnemen, onbefchaamd genoeg de dagen van P H I LIPS II en
het lot van MONT I ON! en BERGEN in het geheugen terugroepende. En, fchoon men, van 's Keizers wege opzettelijk
en volkomen gerustgefield, eindelijk niet durfde nalaten te
gehoorzamen, en Dui?schlands hoofdilad inderdaad welhaast
veilig weér verliet, men bragt weinig troost van daar. Jo.
z E P (telde tot voorwaarde der ondethandeling: alles, wat
dadelijk van zijnentwege in werking was gebragt geweest,
vooraf op dezen voet te herítellen.
Deze vaste houding des Keizers bleef niet zonder werking. De Staten befloten, het beloop van den tut hiertoe
geweigerden onderhand in de fchatkist te ltorten. Maar het
volk, eenmaal in beweging gebragt, was niet zoo ligt weer
tot bedaren te brengen. De Raad van Braband beval wel
den Magitlragt van Brusfel, het dragen der oproerige teeke.
nen te doen ophouden, en deze deed de vrijwilligers bijeen.
komen, om hun dit beluit voor te lezen; dan deze burgers,
(zegt de Schrijver) welken het vuur der jeugd en de geestdrift van het patriotismus niet toelieten de voorzigtigheid te
raadplegen, antwoordden, dat zij zich aan deze order, welke
zij als eene vernedering befchouwden, niet konden onderwerpen. Zij gingen dus met hunne kokarden heen , en men
ontmoette ze des anderendaags overal met hunne uniformen
op praat; ja zelfs vergezelden zij , bij wijze van wacht,
zekere afgevaardigden bij den Gouverneur, toen Graaf
MURRAY, die hierover zoo verontwaardigd was, dat hij
befoot , door de fterke hand een einde aan deze vermetele
halsftarrigheid te maken. Er wordt krijgstoettel ontwikkeld ;
de bolwerken worden bezet , en de Dragonders uit hunne
kantonnementen naar Brusfel opgeroepen. Dan, reeds het
gerucht hiervan brengt de ganfche had in beweging; en bij
het binnenrukken wordt de klok geluid, ontbloot men de
firaat van feenen , die op hoopen brengende , en maken zich
de vrijwilligers gereed , om de troepen gewapenden weêrftand te bieden. Deze betrekken de Plaats Royaal, waar de
MEr,GELW. 1831. NO 3.
L
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infanterij zich in bataillon carré fchaart, vier Rukken gefchut aan het hoofd, met fchroot geladen; terwijl afdeelingen van de Dragonders door de flad rondrijden, om de
kokardes weg en de vrijwilligers gevangen te nemen. De
Gouverneur zelf bevond zich in het middelpunt. Een zij.
ner Generaals droeg hem een plan voor , om bij hardnekkigen
wederhand in het werk te hellen , waardoor Bras/el in een
bloedbad en puinhoop zou kunnen verkeerd worden. Doch,
bet kwam tot dit uiteruie niet. De Sraten begaven zich naar
den krijgsraad, en bezwoeren den Gouverneur, zijn bevel
in te trekken, ja de gearresteerden te ontflaan. inderdaad,
de vrijwilligers Ronden, op hunne beurt, op de Groote
Plaats in .ílagofde gefchaard, en de burgers hadden zich op
hunne zolders begeven, om de voorbijtrekkende Dragonders
van daar met eene hagelbui van fleenen te begroeten. Ten
gevolge van onderhandelingen , betrokken nu de troepen
hunne kwartieren , en de vrijwilligers hadden de nachtronde,
doch met aflegging hunner uniform.
Er ontiiond voor een oogenblik rust, door de openbaar.
making eener verklaring van des Keizers vaderlijke oogmerken
te meer bevestigd. Doch , het was niet op den duur. Men
vorderde alles; ja gedroeg zich , alsof metderdaad alles gewonnen was. Zoodanig was daarentegen de meening van
o z E F geenszins , die veeleer al he verordende , ten aanzien der geestelijke zaken in het bijzonder, ten eerfte wilde
herfteld hebben. Het Gouvernement, dat thans in het burgerlijke aan den Graaf v A N TRA UT MANSDORF, maar ten
aanzien van bet krijgswezen aan den Generaal D' A L T 0 N
was toevertrouwd, wilde dezen Keizerlijken wil openlijk
hebben afgekondigd. De Raad van Braband talmde hiermede. Nu zond men eene boodfchap, dat, zoo het binnen
twee uren niet gefchiedde, het treurig middel van kanonnen
en bajonetten zou moeten gebezigd worden. De Generaal ,
van de zaken verwittigd, en vrij wat geneigder tot zodanig middel, deed de plaats der vergadering dadelijk door flerke
wachten bezetten. Het volk verzamelde zich insgelijks, bui.
ten twijfel meer (zegt de Schrijver, en wij laten het voor
zijne rekening) door eene beweging van nieuwsgierigheid,
dan door een' geest van oproer; en de krijgslieden !laagden ge.
makkelijk, om de menigte uiteen te drijven. Doch zij ver.
zamelde zich weder op het Plein, drong, ook hier beftookt ,
op de patrouilles in, nam eene dreigende houding aan, en
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begon met íteenen te werpen. Nu gaf de aanvoerende Officler bevel om los te branden , waardoor verfcheidenen zoo
gedood als gewond werden.
De voorname ftrijd tusfchen JOZEF en zijne onderdanen
liep thans over de hertelling van het algemeen Seminarie
voor de aan(laande geestelijken. Wat de Keizer ook deed,
om de geopperde bezwaren omtrent hetzelve, hetzij door
redenering, bepaalde maatregelen , of toegevendheid, weg te
nemen , de tegenland bleef gelijk , en het gewelddadig fluiten der Bisfchoppelijke kweekfcholen ging niet zonder bloed.
florting toe.
De gewone tijd der vergadering van de Algemeene Staten
was wederom daar. En men verwachtte te meer, dat dezelve onrustig zou zijn, daar eenige aanhitfers van evengenoemden tegenftand gevat , en de aangebeden VA N DER
NO 0 T zelf ter naauwernood buitenslands ontvlugt was.
Er moest op nieuw over het toeftaan der jaarlijkfche op.
brengst aan den Kelzer worden geraadpleegd. Er was inder.
daad geen grond, om dezelve te weigeren ; want het was
niet meer, dan de gewoonte en de behoeften des lands be.
kend waren te eifchen. Het gebeurde echter niet dan na
hevige debatten , dat de twee hoogere fcanden toeftemden ,
hetzij uit vrees , hetzij met zekere fimheid , om nutteloozè
terging te vermijden , daar de derde ftand, door de overlieden der gilden van eenige weinige fteden gebrekkig ver.
tegenwoordigd , door zijne weigering alles deed affpringen.
Zonder geld beftaat geene regering En deze toeftand
vorderde derhalve, hetzij toegevendheid en overreding, hetzij bedreiging en geweld , van wege het Gouvernement.
Ongelukkig was dit thans uit twee mannen zaamgefteld,
die hieromtrent fchaars ééne lijn trokken , en door een weifelend gedrag, het gevolg dezer oneensgezindheid, de onwilligen te meer ftijfden. De zwakke TRA UTM A NS DO RF
had ditmaal de overhand , en gaf bevel, de onlangs opgeflotene belhamels op vrije voeten te ftellen. D' A L T O N ,
daarentegen , droeg dit als een maatregel van de uiterfte
ligtzinnigheid bij het Hof van »eenen voor. En nu volgt
(daar het inderdaad bleek , dat men niets gewonnen had)
eene misfchien even overdrevene en kwalijkgeplaatfte ge.
ftrengheid van des Keizers zijde.
De Staten van Braband worden bijeengeroepen, om over
de volgende voorftellen te raadplegen : 1O• toeftemming der
L2
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fubfrdie voor altijd; 2 0 . toeftemming der twee hoogere ftan.
den , om den derden als lid van Raat te vernietigen ; 3 0
dat de goedkeuring der Staten niet meer vereischt zou worden, om nieuwe wetten kracht te doen hebben; 40. oprigting eener nieuwe regterlijke magt.
Natuurlijk, dat dit geweigerd wordt. De Keizer dreigt
wel met vernietiging der Staten in het geheel, en omringt
hun verblijf met krijgslieden ; doch vindt hen onwrikbaar, en
gaat nu tot het vreefelijk uiterfte over, om de ganfche Blade
Inkomst, d. i. alle hunne ftaatsregelen en voorregten, op
eens vervallen te verklaren.
Van dit oogenblik af betlaat er, als 't ware, een openbare oorlog tusfchen JOZEF en zijne onderdanen. Deze
vetlaten bij menigte het land, en verzamelen zich op het
grondgebied van onzen Staat, voornamelijk te Breda.
De Advocaat v A N DER NOOT, reeds vroeger ontvlugt ,
had zich, intusfchen, naar Londen begeven, met oogmerk
om de middelen te zoeken , of veeleer de gelegenheden te
befpieden, om hulp van Engeland, ter beguntliging hunner
zaak , te vragen. Het toeval verfchaft hem inderdaad eene
gelegenheid, om den Minister riTT te fpreken; en de brie.
ven, die hij in menigte aan zijne familie en vrienden te
Brusfel fchrijft , berigten met ophef, dat hij met de vreemde
Hoven onderhandelt, om met hunne hulp de bevrijding der
Belgen te bewerken; welk gerucht algemeen door liet land
verfpreid werd en geloofd.
De verl}andigulen onder de uitgewekenen te Breda (lelden
intusfchen weinig vertrouwen op deze ijdele beloften , en
achtten het veiliger, eene nationale armee te vormen, met
welke men vervolgens in het land zou binnenvallen. Een
ander Advocaat, v ON C x, raadt inzonderheid hiertoe, brengt
een Comité van Algemeen Betftuur tot (tand, en werpt de
oogen op een' voormaligen Overlie in Oostenrijk/the dienst,
met name v A N D E R ME R S C H, als algemeen bevelhebber.
Deze keuze fchijnt inderdaad niet ongelukkig: want, hoe
veel oneenigheid en mistrouwen reeds onder de uitgewekenen
beginnen te heerfchen , het gelukt hem , de Oostenrijkers bij
Turnhout te taan. Dit zet geheel België in vlam: Gent wordt
genomen; Brugge volgt; en de oneensgezindheid der Gouverneurs-generaal , van welke de een zoo onbefuisd, als de
ander zwak fcheen te zijn , voert de verlegenheid in Brusfel
ten top.
.
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Intusfchen waren de zaken ligt fpoedig we@r veranderd,
daar VAN DER MERS C H , de voorname íleun der partij,
mistrouwd en kwalijk bijgettaan, zich in de uiterfte engte
bevond. Dan, eene onderfchepte boodfchap des Graven v A N
TRAUTM4NSDORF, vol zwakheid en vrees, bemoedigt
hem, eene wapenfchorung tot onderhandeling voor te Haan.
En deze, gretig aangenomen zijnde, redt hem uit de ver
wiegt den vijand als in flaap; fchoon het-legnhid,
Comité niet goedvond, er eenig gevolg aan te geven.
De Graaf D' A L T o N , die zich althans in Brusfel wenschte
íiaande te houden, had aldaar talrijke werken, verfperringen,
dootfnijdingen en vriefche ruiters gemaakt , zoo wel om de
vijanden van buiten tegen te houden , als om de op.
roerige inwoners te bedwingen. Daardoor werd van het
hooge gedeelte der flad eene foorc van vesting, waarin de
Generaal niet ligt bedwongen kon worden, en van waar
hij de lage ftad, naar verkiezing, kon befchieten. Maar,
TRA U T MANS D OR F, nog hopende door de voorgefielde handeling tot eene fchikking te zullen geraken , geeft order,
deze werken te vernietigen , met last aan de bevelhebbers ,
om op het fchimpen en mishandelen des gemeens , dat de
foldaten bij het dempen der grachten met gefchreeuw en
fomtijds met dadelijkheden vervolgde , geen acht te (laan;
en eindelijk nog, om den burgers, welken in de vorige
maand de wapenen ontnomen waren, dezelve terug te geven.
Helaas ! deze daden van toegevendheid , te werk gefield
om het vertrouwen der Brusfelaars te herwinnen , doch welke
als zoo vele blijken van zwakheid befchouwd werden,, boe.
zemden het volk eenen moed in, aan vermetelheid grenzende,
en ontmoedigden daarentegen de Oostenrijk/die foldaten dermate, dat zij bij honderden hunne vanen verlieten, Ja, terwijl
T R A UT MAN S D 0 It F zich op de aanvankelijke wapenfchorfing
verlaat, en de beste gevolgen van zijne zending eens afgevaardigden naar het Comité te Breda verwacht , wordt
bij de muiters betloten, de bezetting ier flad uit te werpen. Onder het vieren eener plegtige hoogmis in de St.
Cudule, om voorfpoed over de Patriottifche wapenen af te
bidden, worden Brabandfche kokarden uitgedeeld en in de
kerk zelve opgezet. Binnen weinige uren is er de ganfche flad vol van, in alle winkels zijnde uitgeftald. De bezetting, die order had, de burgerij te ontzien , ziet het, hoe
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ook gefard, ltilzwijgend aan , en bepaalt zich, gedurende
den nacht, tot rondgaande wachten, maar verloopt des volgenden daags geheel, en laat zich, langs de frraten ver.
fpreid, bij geheele troepen overvallen en ontwapenen. Brusfel
gaat over. ja , de defertie onder de Oostenrijkers naar de
waarfchijnlijke gedachte van onzen VAN KAMPEN, uit
hoofde des zwaren Turkfchen oorlogs, onlangs door JOZEF
gevoerd, zelve meest Belgen, was zoo groot, dat men op
éénen dag zevenhonderd Patriotten , die tot hiertoe flechts
fokken bezaten, met hunne wapenen kon uitrusten.
Nu zegepraalde het oproer tot op de grenzen van het meer
gematigde Luxemburg en de Citadel van Ontwerpen, die Échter beloven moet, zich binnen een' geftelden tijd te zullen
overgeven. VAN DER NOOT houdt eene prachtige intrede
te Brusfel; de Staten van Braband matigen zich de fouvereiniteit over hun gewest aan, en er komt een Nationaal
Congres voor alle Belgifche Staten bijeen.
Doch nu ontvlamt ook de tweefpalt, tot hiertoe met
moeite gefmoord, meer en meer. De bovendrijvende partij,
aan welker hoofd de evengenoemde VAN DER NOOT en zijn
Secretaris , VA N E U PEN , een Geestelijke, zich bevinden,
doelen enkel op bevrijding van het Keizerlijk gezag, om dat
zelve- in handen te nemen, en de beftaande misbruiken niet
alleen te laten gelijk ze zijn , maar, wat van zelve het
gevolg was , eindeloos te vermeerderen. De anderen, die
den naam van flonckisten verkregen, en inderdaad het meeste
hadden verrigt, om de zaken zoo ver te brengen, fchijnen
,

tevens betere bedoelingen te hebben gehad. Maar hoewel zij,
met list en leugen bellreden, de masfa des volks immer tot
vijand behielden, zoo ontbonden toch op deze wijze eene
verzwakking en verwarring, die den afloop van den ganfchen opftand reeds zigtbaar voorbereidden.
VAN DER NOOT, die immer van vreemde bondgenooten
veel had opgegeven, en in de ilaatkunde of het bijzonder
belang en andere hartstogten van fommige Hoven een' zekeren fchijngrond voor deze bewering vond, gebruikte nu hetzelfde middel tegen hen, die de Conilitutie herzien en naar
de omflandigheden veranderd wilden hebben. De Mogendheden — zeide hij wilden dit niet. Doch hij had nog eene andere toevlugt. Dit waren de petitiën, door middel der geestelijkheid, met duizenden van teekenaars, vrouwen en
fchooljongens niet uitgezonderd, fpoedig voorzien, en als
—
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de ftemme des volks , ter bevestiging der beftaande regering,
aangemerkt.
Daarentegen hadden de 13rusfelfche vrijwilligers den eed aan
de Staten geweigerd. VAN DE R ME R Sc H, wien men , uit
mistrouwen , een paar afgevaardigden uit den derden fraud,
een wever, zoo ik meen, en een verwer, had toegevoegd, die
hem dwongen, tegen zijn eigen gevoelen aan , op Luxemburg af te gaan, waar hem de eerfie tegenfpoed trof, was
door zijne Officiers belet, zijn affcheid te nemen, om zich
met hen tegen liet Congres te (lellen. De verwarring werd
dus grooter en grooter; Namen, bij gelegenheid van ftraks
genoemde nederlaag, door het eigen gemeen geplunderd, en
deftige vrouwen, omdat zij hare vreugde over die nederlaag
niet zouden betoomd hebben, openlijk mishandeld.
Maar, zal men ligt zeggen, kende men dan toen reeds het
flelfel van non- interventie , en bemoeide geene naburige Mogendheid zich wezenlijk met de zaak ? — Inderdaad fcheen
Frankrijk een' middelweg te willen aanwijzen , die dezelve
tot een goed einde kon brengen. De voorwaarden, welke
het wilde pogen te verkrijgen , waren deze: 10. Men
zou een Confiitutioneel Hoofd uit het Huis van Oostenrijk
kiezen; so. eene geheel vrije volksvertegenwoordiging hebben; 3°. deze zou over de fchatkist ftaan; en 40. geene andere, dan eene nationale armee, zou zich in België mogen
bevinden.
Doch, elke voorwaarde, die V A N DE R N 00 T en den zijnen de oppermagt ontnam , werd door hen verworpen ; en ,
hoe groot ook het aantal hunner binuenlandfche vijanden
wierd, de gisting en opgewondenheid, vooral onder het landvolk onderhouden , dat in gewapende procesfrën , met allerlei wonderlijke zinnebeelden en het portret van VAN DER
N 00 T , naar Brusfeloptrok , als ook de verfpreide geruchten van
hulp uit Holland, PruisJèn en Engeland, hielden tien nog
immer ffaande.
Ja, welhaast waren de zaken geheel van gedaante veranderd;
JOZEF overleden zinde , en door zijnen opvolger volkomene
herftelling der Blijde Inkomst en alle mogelijke toegevendheid en verzekering beloofd. Maar, de heerschzucht en de
misdaad waren even ongenegen tot affiand, als het bezwaar
viel, de opgewondene menigte van hare misleiding te-Iijk
ontdoen en tot de rust te doen wederkeeren.
En, toen eindelijk de ware meening en het beluit der

144

DL OPSTAND DER BLLGEN

drie straks genoemde Mogendheden , ce Reichenbach tot dit
einde vergaderd, werd bekend gemaakt; namelijk, dat de rust
en goede orde in de Belgifche provinciën onverwijld zouden herfield, de heerfchappij aan den Keizer teruggegeven , doch vol
amnestie verzekerd worden , riep men de landlieden-komen
in masfa op , om voor de Godsdienst en de Conftitutie
te fcrijden 1
Deze was inderdaad een vreefelijke tijd , in welken men
den moord der Yonckisten , zelfs openlijk van den kanfel , als
een verdienftelijk werk predikte, en de godsdienstijver des
volks deszelfs blind vertrouwen op des Hemels hulp tot
de hoogfte mate had opgewonden! Gelukkig, dat de nederlaag dezer ongeregelde benden de vlam fpoedig doofde, en
de tusfchenfpraak van verftandige en aanzienlijke Belgen zoo
wel, als eigene onmagt , het Congres, na lang dralen en
allerlei uitvlugten , ten laatfle dwong , zijn gezag op te geven.
Trouwens , LE OP O L D had eindelijk het geduld verloren; hij
hoorde zelfs naar de bemiddelende Mogendheden en derzelver
toegevendheid niet meer. En daar het nationale leger verloopen ,
en de Keizerlijke troepen overal doorgedrongen waren, zoo
nam het. tragi- komisch fpel een einde, en België keerde tot
zijnen ouden vorm terug. Het volk had zijne boeijen, de
geestelijkheid haar vroeger gezag behouden. Alleen de weldenkenden hadden hoop op verbetering, en zij allen, die
bij de kunften des vredes leven en bloeijen, veel verloren.
VAN »ca Nro O T , daarentegen, fchijnt ten minfte eene
goede beurs gemaakt te hebber., die hij thans bij zijne bui
vrienden in weelde kon verteren.
-tenladfch
Zoo liepen toen de zaken af. Met droefheid zeker befchouwden wij ze. Met droefheid zien wij de goede oog
een verlicht Vorst zoo jammerlijk in onheil -merknva,
bloeditorting'en geweld verkeeren. Maar, dit valt ten minite te begrijpen ; en , na verloop van den akeligen droom ,
keert alles in zijne oude vormen terug. Jo z E F is van onwettigheid in zijne handelwijze niet vrij ce fpreken ; er laat
zich eene welgegronde vrees voor dwingelandij en misbruik
denken , en het volk kende ten minfle de heilzame veranderingen bij ondervinding nier. Ja, wierd de menigte ook een
tijdlang door opflokers geflingerd, het eerfte doel van den
optiand, wederkeering tot het oude, kwam gelukkig cot ftand.
Maar, wat had Koning W IL L E M gedaan ? Wat viel van
zijn zacht bewind ce vreezen V Wie had zijne weldaden
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niet gefrnaakt i! En wat zal nu eindelijk van de rampzaligen
worden? Indien Europa (God houde het in vrede!) geen
moordenaarshol in zijn midden dulden wil, zal het dan
niet eenmaal genoodzaakt worden, deze dolzinnigen te binden? Zal het niet ten laatfte een' VAN D E W zij E R ZOO
wel , als een' VA N DER NOOT, aan zijn welverdiend lot
overlaten, en zijn leugenkasteel in onreinen damp doen verdwijnen? ... .
Blijve flechts onze oudvaderlandfche lucht van alle befinetting en bezoedeling met hunne eigen bewerkte ellende
vrij , Medeburgers! Blijke het eenmaal aan allen, waar her
regt en de waarheid, de waarachtige vrijheidsmin en edele
vaderlandsliefde wonen! En dat zij, bij God en menfehen
bemind, te luisterrijker zegepralen, hoe langer zij zijn miskend! Daartoe blijven onze volharding en trouw en moed
en opoffering onverzwakt, en ga eenmaal voor ons het licht
uit deze duisternis op ! Dat vrede en vrijheid, dat handel
en zeevaarc bloeijen, en Holland niet Hechts Weér her rijke
Holland, maar vooral de zetel van verlichting, liefde en allerlei bekwaamheid zij ! -- Dat geve God !

DE VRIJHEID DES NEDERLANDERS.
LJERZANG. (*)

Juicht, broedren, juicht! gevoelt uw waarde,
Als burgers van een vaderland
Dat nog h'!t fieraad is der aarde;
Een grond, aan deugd en trouw verpand.
0 vreugd! wij zien den tijd herboren,
Die roemrijk onzen naam deed gloren,
Van oost tot west , van noord tot zuid;
We ontwikkien onuitputbre krachten,
En al de deugd der voorgedachten
Blinkt heerlijk in het nakroost uit.
(*) Voorgedragen in het lvliddelburgsch Departement der
Maatfebappij: TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN, na de uitreiking
van Eereblijken, op den loden van Wintermaand i93o.
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Weér is de naam van Nederlander
De titel , waar wij trotsch op zijn.
Wat dm ons neárilorte of verander' ,
Ons oog verblindt geen valfche fchijn.
Getrouw aan Vaderland en Koning,
Wedijvrend in die trouwbetooning,
En wars van alle dweeperij ,
Verachten wij , wie ons belastert,
En, onverleid en onverbasterd,
Zijn we onverwinlijk, groot en vrij.
Laat andren voor een fchaduw knielen,
Een luchtbeeld , dat als rook verdwijnt ,
Maar — aan die fnood misleide zielen
Het Hemelbeeld der Vrijheid fchijnt;
Laat andren , op verraad en logen,
Een Staatsgebouw onzinnig pogen
Te fiichten: Neérlands oude Staat
Rust op de deugd en trouw der braven ,
En zal zijn' hechten bouwtrant haven,
Ten fpijt van logen en verraad.
Ook w ij , wij willen geen tirannen:
De Vrijheid is ons hoogfle goed.
Wie tegen haar wil zamenfpannen,
Zij hier als burger nooit gegroet 1
Wij willen vrij zijn in ons denken.'
Wee hem , wie ooit een regt wil krenken,
Dat eeuwig onverjaarbaar is
Des menfchen geest duldt boei noch banden.
Beeft, huichelaars en dwingelanden!
Uw fchande , uw neérlaag zijn gewis 1
Geen vrijheid, om de deugd te wonden
Door lastertong of moordgeweer;
Maar Orde en Vrijheid zaamverbonden,
't Gezag der Wet, de (tem der Eer!
Ziet dáár de vaderlandfche leuze;
Ziet dáár ons aller vaste keuze;
Ziet dáár de bron van ons geluk;
Ziet dáár, wat vrijheid wij begeeren 1
Wij zullen met haar triomferen,
En nimmer buigen onder 't juk.
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Maar hij, die waarlijk vrij wil heeten ,
Zij ook als reedlijk fchepfel vrij,
Vrij van vooroordeels Havenketen,
Vrij van der driften heerfchappij.
Hij knielt alleen voor 't Alvermogen ,
En onbeneveld mag hij de oogen
Door heel het rijk der fchepping Haan ,
Gehoorzaamt aan de Item der Rede,
Smaakt ftoreloozen zielevrede ,
En fchouwt der. dood kloekmoedig aan.
Zoo fond eens Willem van Oranje
Voor Ne@rlands regt onwrikbaar pal
Schoon óók verlaten van Brittanje
En (nood verraden door den Gal.
Het oog op God, de hand aan 't wapen,
Was nooit zijn kloekheid ingeflapen ,
Hij beefde voor geen' wisfen dood ,
Al dreigden hem vergift en dolken,
En bleef het hoofd der zeven volken;,
Tot hem eens moorders hand doorfehoot.
Een vrije ziel zal nimmer beven ,
Ook niet aan 's afgronds open muil.
Wat zegt ons, zonder eer, het leven?
Neen ! liever zinken we in den kuil.
Waar Vaderland of Menschheid weenen ,
Dáár fpoedt de held volvaardig benen,
En offert zijne ziel aan God.
Ja! waar ons Herven heil kan ftichten ,
Dáár is 't de heiligile aller pligten ,
Dáár wordt het fneven zielsgenot.
Wees dan gegroet, o drietal braven!
Wij reiken u de broederhand.
Wij boden dankbaar u, Bataven!
De hulde van het Vaderland.
Ja! met gevaar van eigen leven
Hebt gij het aanzijn als hergeven
Aan hen, die• met een' wisfen dood
Daar kampten in het hart der baren.
Maar — wat zijn u de doodsgevaren
Bij 't heil van uw' natuurgenoot.
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Gij fneldet aan, en o, wat zegen!
Gij flaagdet in uw flout beflaan.
Gij-zelven zijt ons als herkregen;
Wij haren u bewondrend aan.
Ons eermetaal is geen belooning
Voor uw verheven moedbetooning,
Door kalmen wijsheidszin beftierd:
O neen ! uw loon is in uw harte;
Maar ons, ons ware 't bittre fmarte,
Zoo niet uw deugd gelauwerd wierd.
Ge aanvaarddet onze hulde, o braven!
En wij, uw broedren, danken u.
Dat God, de Gever aller gaven ,
U met zijne Englenwacht omduw' l ...
En wij, wij allen, Neérlands zonen,
Dat wij dien naam ons waardig wonen,
Door trouw te zijn aan deugd en licht !
Dat, door dien eedlen zin gedreven,
Wij vaardig blijven , goed en leven
Blijmoedig to offren aan den pligt
A. F. SIFFL9.

DE VERWARRING.

(«)

verffond m' elkander niet
Alreé
Bij Babels Torenbouw.
Wat affland tusfchen toen en nu —
Van Babel tot Ter Gouw!
Men merkt, ik noem hier plaats voor tijd.
't Ging anders ook niet aan;
Want immers kan m' in onze flad
Elkander wel verflaan.
Verftaan? — o Ja, in menig ding:
Van 't kwade fpreek ik niet,
Maar doel alleen op goed verfland,
Als eer of pligt gebiedt.
(•) Als Bijdrage voorgelezen te Gouda, in de Afdeeling der
Maatfchappij: TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN, de tl 2sfen Ja
-nuarj183.
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„ Er moeten wanten , fokken zijn
Te Bergen op den Zoom;
,, Dat voor haar fehutters onze Clad
„ Niet met het na -fchip koom'."
Zoo was de flem — een rappe man (*)
Ging rond , en kwam, en fprak:
En op zijn want- en fokzen.fpoor
Volgde ook een boel tabak.
'k Kan niet verflaan — geen enkle fprak,
Zoo 'k weet, die woorden uit;
En anders vindt men ligt er één,
Die hart en beurze fluit.

'k Kan niet verftaan, was vaak het woord
Vóór zes-en-dertig jaar,
Toen men belet kreeg door 't bezoek
Der groote Broederfchaar.
Nog heugt aan menigeen in 't Land
Hun komst en logement;
En hoe veel Fransch werd finds dien tijd
Geleerd en goed gekend! !
Hoe meer de ntenfchen nu alom
Slechts ééne taal verftaan,
Te meerder zal verwarring ook
Voor orde wijken gaan.
Zoo zou men zeggen — maar, hoezeer
M' op eenheid fchijnt belust,
Non- interventie heeft er plaats
Van orde en kalme rust.
En dat in onze lichtvoile eeuw t —
Zijn dan de menfchen dwaas,
Of wekt mislukte torenbouw
Welligt zoo veel geraas?
Is 't ook , omdat de wijsheid is
Met wijsbegeert' verward,
En ligt ook in dat quiproquo
De grond van alle fmart 7
(*) Een achtingwaardig , vlug en welbefpraakt burger dezer ftad.
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Ik weet het niet; want fchoon ik Toms
Een wijze meen te zijn,
't Is me op een' andren tijd we@r, of
Ik Hechts een wijsgeer fch jn.,
Zoor ben ik zelf ook in de war:
Och! was ik dit alleen!,
'k Zou dan misfchien een offer zijn
Tot nut van 't algemeen.
Maar acht die al te vrome wensch
Strookt niet met,'s werelds loop;
Want Staten , beurzen., denkenswijs,
't Ligt alles overhoop.
,

,, Men ítopp' , met zwavelzuur van goed
„ Chasfé-ig kruid en lood,
,, Die 11aatskoorts — en de menfchen ftaan
„ Niet meer voor ijlen bloot."
Zoo wilde de een; maar de ander fprak:
„ Laat vrij die koorts haar gang;
„ Zij flijte , en komt dan niet terug ;
„ Zoo wordt ze ons minder bang."
,

Hoe 't zij, ik ben geen Talleyrand;
Ik was het ook niet graag:
'k Woon liever hier, als burgerman ,
Ter zijde van de Waag.
Al is dan om ítads wapenfchild
Een doornenkrans gemaaid,
Het is in krans en fpreuk , dat ons
De geest der vaadren oraal;.

Per aspers ad astra. — Ja,
Door ramp tot hooger heil,
Al maakt verwarring 't levenspad
Soms doornenvol en fleil.
Komt, hopen wij die uit liet leed 1
Of is dit dweeperij ?
Maar, waar is ooit een volk of mensch
Van alle dweepzucht vrij?

llE VERWAIt81NG.

't Is dweepzucht ook, die hier en daar
Verwarring brengt te weeg:
Zij maakt zoo vele hoofden ligt,
En zoo veel kasfen leeg.
Nu huwt zij met den Abfoiuut.,
Dan met den Liberaal;
En waar die twee zich zaam vereéq ,
Is 't ook al fcheef en fcbraal. Al wat in uiterilen vervalt,
('k Meen, dac dit waarheid ia)
Het moge mikken naar zijn doel ,
Ziet fchiet g f}adig mis.
Ziet, naauwlijks heeft men tot den Nuw
Getrokken édne lijn ,
Of twist, vóór 't metfen reeds, wie baas
Of meesterknecht zal zijn.
Zoo is liet in het groot en klein —
Zoo roert men 't overal;
En ieder hoopt al , dat, zijn haan
Eens koning kraaijen zal.
Maar — blijft het een verward gekraai,
't Maakt ligt de kraaiers moe:
Misfchien fpruic uit de doornen heil...
Dat wensen ik ieder toe.
Wat is dan onder al 't gewoel
Voor ons het best gedaan?
'k Geloof, het is, in de eerjle plats:
Elkander wèl verflaan.
Op redeneren doel ik niet,
Want dat gefchiedt genoeg;
Maar meen, ten tweede, dat ons best
Behoedzaam denken voeg'.
Aan theorie is geen gebrek,
Maar liever veel praktijk;
Dat die, ten derde, ílaag in al ,
Wat goed en braaf is, blijk'.
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In goed en braaf oud_Nederlandsch .-.

Bewaard, wat nog befiaat,
En, zoo veel mogelijk, herfield
't Geen zoo wat kreupel gaat !
Komt, Nederlanders! komt te za*m,
Bouwt op en breekt niet af:
Ziet, wat de tijd u naar den loop
Van uwe zeden gaf.
En dan, ten vierde...., of voegt dit niet
Te zeggen op deez' f'eé 1
Wordt zoo mijn voordragt ligt een preek,
En ik hier Dominé 1
Maar, vrienden! gunt mij , dat ik 't zeg;
Mijn Hemming is alleen,
Als die van 't zuivre Christendom,
Tot nut van 't algemeen.
Ik prijs, ten vierde -- (ja , dat mag
Hier immers wel gezeid ? .....
Mei uw verlof dan —) vast geloof
Aan Gods Voorzienigheid.
'k Volg, als ik ziek of kwalijk ben,
Niet mijn' offvreemden raad,
Maar wel den arts, wiens kundig brein
In mijn vertrouwen Raat.
Zoo denk ik , dat voor krachtig heil
Een Arts dáár boven is,
Wiens goed beleid , wiens voorfchrift ons
Vertrouwen waardig is.
Wij zijn weleer door koopmanfchap
Tot hoogen haat geraakt,
En tusfchen beunhaas, makelaar
Werd onderfcheid gemaakt.
Welaan dan, niet gebeunhaasd , maar
Tot andrer heil gekocht!
Krediet in eerlijkheid en trouw
Bij de eeriie Bron gezocht!
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Naar Protocols der Mogendhe2n
Zijn volken braaf noch flecht;
Maar eindlijk komt de zegepraal
Van Waarheid en van Regt.
Men hope, dat het een en ar
Dan nog wet fchikken zal:
't Is zoo ten min(te meer gebeurd
Na ramp en ongeval.
Dat onderwijl de Maatfchappij

Tot Nut van 't 4/gemeen ,
Met moed en uit een' eedlen geest,
Daaraan haar krachten leen'!
Die toren rijze meer en meer
Bij we@rzijdsch goed verftaan ,
En elk breng' door verfland en deugd
Staag nieuwe bouwhof aan 1
Zoo fchittre zij in Nederland
Gelijk een heldre far,
En elk zie haast voor gansch Euroop'
Het kluwen uit de wart
L.

AAN DE PRINSEN KANDIDATEN TOT DEN
BELGISCHEN TROON.

S

a, Prinsjes ! ftrijkt uw haren glad;
Nu is er eerst een 1}andjen open ;
Nu kunt ge een' troon, voor bang gezigt
Een kroon , voor ei en appel koopen !
Komt uit de mouw slechts zonder troef;
Het fpel is zeker voor den vrager :
In Brusfel is de kroon meer veil
Dan hier de post van hondenflager.
MENGELW.
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Sa , Prinsjes ! tast nu fpoedig toe ;
t Wordt nooit u zóó weêr aangeboden:
Mei] heeft een' Vorst Hechts , rijp of groen,
Men heeft een' Vorst flechts daar van nooden.
Hebt gij nog geld: goed; zij nog fchuld !
Weet gij van niets: men zal u leeren
Zet u maar Jimpel op den croon:
Zip zullen wel voor u regeren!
Ach , Prinsjes ! ach , ontfermt u toch
Aanvaardt de kroon der vrijheidsvrinden:
'k Beloof, gij zult een rapfodie —
Een boél van Jan Pottage vinden!
't Financiewezen lacht u aan;
Het volksgeluk kent fchier geen palen,
Daar men (hoe fier!) zijn' wisfelbrief
Met: „ leev' de vrijheid!" kan betalen.
Het oorlogswezen , zoo geducht,
Vindt ge aan een' watik'ren drom bevolen.
Denkt niet, dat men geen wapens heeft:
Men heeft die Holland afgestolen.
0, kom toch fpoedig, waardig Hoofd!
Of uwe komst zal niets meer baten.
0, kom toch fpoedig, of gij vindt
Slechts blaauwe fchimmen voor foldaten !
Met de eerlle Vorlien van Euroop
Heeft reeds het volk verbond gefloten; —
Natuurlijk ! want de muitgeest valt
juist in 't beftek der wereldgrooten !
Zij leiden hen niet om den tuin ,
Daar moogt gij dood gerust op wezen!
Gij kunt daarop de Protocols —
Niet van de Weijer — na gaan lezen!
Het vrij, doeltreffend onderwijs
Ontluikt weér,, als — het avondkrieken
Zijn helder licht begint wear, als —
Eene uitgebluschte lamp, te rieken.
Één crifis teistert flechts dat land;
Maar weldra zal het zijn gebleken ,
Of men weêr hekfen braden zal ,
Of — al de kerken af zal breken!

KANDIDATEN TOT D9N BELGISCHEN TR00N.

Wat Frankrijk doet — het kan niet mis —
Dat zal zijn aapjen ook verrigten;
En dáár wil men het volk reeds door
De vlam van 't Vaticaan verlichten;
liet Jakobijntje heeft reeds weér
Den God der Rede als opgegraven:
Gij wordt dus Vorst van vrij geboeft',
Of heerfcher over domme ílaven !
Wat heil verwacht u ! welk een land!
Nooit wordt dat volk genoeg geprezen:
Geboren fchijnt die eedle fiam ,
Om de echo van Parijs te wezen.
Wat voorbeeld liet Oranje u na,
Hoe men zich vast in 't zaal moet klemmen;
Hoe men (door fireelen nooit) alleen
Door slaag een' dollen hond moet temmen!
Gij kunt er nu nog digte bij ;
Treed in, gij zult u niet vervelen;
De poppen, lang door touw betluurd,
Beginnen op hunn' poot te (pelen ;
Het fchitt'rend avondfpel vangt aan;
De voorhang is reeds weggenomen;
0 , rep u, begenadigd Vorst!
Dan kunt gij net nog tijdig komen.
Ik bid u, kijk maar al regtuit !
Daar ziet ge een groep hoogwijze knapen,
Als door een' Franfchen tooverflag ,
In leden van 't Congres herfchapen.
Ter regter zijde ziet ge een' man
Zich flow in alle bogten plooijen;
Het is nieuwsgierigheid alleen,
Hoe hem het purper wel zou tooijen.
Hier ziet gij nu een fieltenpaar,
Dat handel drijft met volk en landen;
Daar een, die, met een' Papmonarch,
't Beïtuur wil winnen voor z handei.
Kijk nu maar links! hoor, hoe die vos
Het volk weet met een' Vorst te paaijen;
Hoè hij reeds nu dat volk vertelt,
Dat hij hem èens zal beentje draaijen 1
M2
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Wat verder ziet ge een jonge blom,
Referendaris zonder voorbeeld ,
Die, tot een reisje buitenlands,
En niet werd tot de galg veroordeeld.
Maar, wat in 't vat is, zuurt toch niet.
Het fpel is ook eerst aangevangen :
In de eerlle acte zit hij nog....
Ligt moet hij in de laatfte hangen.
Rondom hem ziet ge een dubb'le rij
Sollicitanten needrig buigen; —
Een Kanonnier, die 't volk zijn bloed
Ten laatften druppel af kan zuigen ;
De Geestlijkheid, die hij bedroog
Door lage, huichelende reden;
't Brevet des Konings aan zijn' voet,
Door hem verfcheurd en fnood vertreden!
Ginds ziet ge een' dapp'ren van der Noot
Door Piere Jakobijn verdringen;
Hier hoort ge een' Marfeiljaanfchen marsch,
En ginder weér 't Wilhelmus zingen.
't Tooneel is rijk en bont vereerd
Met honderd kleuren , honderd vanen;
De vrijheidsboom (iaat vlak vooraan,
Gefmukt met kluisters, bloed en tranen.
De fchim van d'eedlen held Galliard
Waart dreigend om die leuze henen,
Met honderd and'ren, die, nu vrij,
Dus flechts uit puren moedwil, (}enen.
Op d' achtergrond ziet gij een groep
Van lién , door honger buiten westen:
Verzoeken , beden (tomen daar,
Petities, plannen en requesten.
Nog zijn 't requesten ; — maar bij lién ,
Die zoo als zij voor vrijheid branden ,
Wordt ras, krijgt men een nul daarop,
't Request een moorddolk in hun handen.
Ik bid u, kijk maar al regtuit !
't Geheel doet u eerbiedig zwijgen.
Nog deelt gij niet; maar, fpeelt ge eens me® ,
Dan zult gij ook uw portie krijgen !

KANDIDATEN TOT DEN L'ELGISCHEN TROON.

Zie nu de cent eens even door.
Euroop , op de eerfie plaats gezeten,
Schrijft alles in haar zakboek aan,
Om van het moois niets te vergeten;
Nu lacht, dan fchreit zij als een kind;
Maar, hoort zij 't fpel applaudisferen,
Dan grijpt zij handig naar de fluit,
Om fpel en fpelers te frfleren.
De groote Vorften van Euroop .....
Hoe nu? — wat wordt het magtig duister!
Daar gaan op eens de lampen uit,
En weg is 't fchouwfpel , zoo vol luister !
't Is duister — maar ik vrees, gij zult
Welras het licht weêr zien verrezen :
Weldra hebt gij meer licht en gloor,
Dan mooglijk u wel lief zal wezen!
0, kom toch ras; maar wil vooral
Uwe eigen keuken niet vergeten;
Want magtig fober is dat volk —
Verfchriklijk fober in het eten!
En brengt ge een luttel zakgeld mee ,
't Is altijd goed; want eens genomen,
't Wierd u te warm , dan hebt gij iets ,
Om weer per extra thuis te komen.
Gelukkig Koning hunner keus!
O , wil niet meer uw komst vertragen!
Te koud is de aard', waarop gij gaat;
Men zal u op de handen dragen,
(Waarhenen , is nog onbekend;)
Men zal als Heilige u waarderen;
Ja, mooglijk u wel, binnen kort ,
Als Mart'laar van den Staat vereeren !
Niet ougemaklijk is het volk,
Niet heeds genegen tot bedillen ;
Het zijn geen menfchen, die altijd
Het onderfte uit de kan juist willen ;
Waarachtig niet! want, rond gezegd,
Wie met hun lot, hunne eer en zeden
Tevreén kan zijn..., nu kijk, die is
Wel met een bagatel tevreden!
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Zie, zwart van honger ttaan zij daar,
Befpot , veracht door and're Staten;
Zij blaffen, ja! maar bijten niet,
Dan in hunne eigen ledematen.
Hoe veel heeft vrijheid niet beloofd
Hoe weinig zag het volk maar dagen!
En wie waagt nog, hetgeen zij gaf,
Den fchout zijn deur voorbij te dragen?
't Ziet echter alles rustig af
Men denkt, is eens de boel verfmeren,
Wat bruit het dan ook , of men juist
Door kat of kater wordt gebeten?
En daarom, Prinsjes ! tast maar toe:
Blijft in u-zelv' ook veel te wenfchen,
Al zijt gij.zely' ook niet regt pluis ,
In hen vindt ge ook maar zwakke menfchen !
Dat zal een vreugd, een glorie zijn,
Wanneer het volk u zal ontvangen!
Was nu mijn vers niet reeds te lang,
Den optogt maalde ik in mijn zangen, —
Den drom van Eedlen , voorgegaan
Door honderdduizend arme zielen,
Wier naaktheid enkel is bedekt
Door halfverfleten blaauwe kielen!
Dan maalde ik 't feest in keurig dicht,
Waarop u de Adel zal onthalen,
Maar dat (en zulks gebeurt wel meer)
Slechts de arme duivel moet betalen.
Ware ik een Bruyn van Oosterwijk,
Mogt Langendijk mijn pen beflieren,
Kijk, fchreijen zoudt ge bij 't taf'reel,
Of mooglijk wel van Iagchen gieren.
Dat zal een vreugd , een glorie zijn ,
Wanneer gij , op den troon gezeten,
Uwe onderdanen roepen hoort :
„ Wij hebben kleed'ren, geld noch eten !"
Dat zal een vreugd, een glorie zijn ,
Wanneer gij 't uiltje hebt vernomen
En van het Britfche en Franfche Hof
De nieuwjaarsreekning in zal komen!
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Dat zal een vreugd, een glorie zijn,
Wanneer men 't Prinsje , naauw te hopen,
Voor 't eerst, met beugels aan den voet,
Ir. Franfchen leiband zal zien loopen!
Dat zal een vreugd , een glorie zijn ,
Wen de Adel daar zijn vlag waag zwaaijen ,
En eindlijk eens een' Koning vindt,
Dien 't vrij een' wasten neus mag draaijen !
0, was die dag van heil reeds daar!
Aan vuurwerk zal het wis niet fchelen.
(Iluminaties zijn verboón ;
Want Brabands volk kan 't licht niet velen.)
0, dierbre Prins! o, kom toch ras!
Het eene feest zal 't aar verdringen.
Viel ons Europa niet op 't lijf,
JPJ zouden mede een deuntje zingen.....
Nu zwijgen wij, maar zien verbaasd ,
Wat toch een troontje al uit kan rigten !
Een Alexander dwong het ros ,
Dat honderd ruiters had doen zwichten:
Hem, dapp're ! hem zijt gij gelijk,
(Maar niemand zal het u benijden)
Zoo gij het kold'rig Brabandsch ros,
Die blaauwe merrie, kunt berijden.
H. J. F.
.dmflerdam 24 Jan. 83r.
,

OPWEKKING BIJ DEN HELDENDOOD VAN DEN LUITENANT
TER ZEE, J. C. J. VAN SPEYK.

klinkt
Waanat maar
Europa's

van den Scheldeftroom,
verilen zoom ,
Aan volk bij volk in de ooren ?
Wat flag dreunt vreeslijk langs het (trand
Van 't aangevochten Nederland,
Doet heinde en ver zich hooren' ....
Tot

Wat proef van koenen heldenmoed ,
Die Ne @rlands kroost herdenken doet
Aan de oude, blijde dagen,
Toen van der vaadren grooten naam
Alom de fnelgewiekte faam
Het aardrijk deed gewagen !
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Door tijdgenoot en nageflacht
Worde u de glorie toegebragt.
Van Speyk ! uw naam zal leven!
Uw dood , het vaderland gewijd,
Befisfe ook al geen' bangen ftrijd,
Hij doet den vijand beven.
Scheur' vrij de ontzinde Belg, als rag,
De vrije vaderlandfche vlag
Van een der vrije kielen;
Geen nood: want vast flaat uw beluit
„ Wij worden nooit des vijands buit,
„ Schoon we in zijn handen vielen."
En ijlings voert uw moed het uit;
Gij werpt een gloênde lont in 't kruid,
Bij 's vijands woest gewemel;
En fuel, gelijk de wervelwind,
Verbrijzelt vijand, fchip en vrind;
Uw ziel ftijgt grootsch ten hemel.
Op, dichters! op, den man gekroond,
Die heldengrootheid heeft betoond
In zijn roemruchtig fneven;
De vaderlandfche lier gefnaard ,
Zijn naam met roem en eer bewaard,
Tot aan de laatfie neven.
Dan wordt ook vaak door 't nageflacht
Zijn heldentrouw en moed herdacht,
Zijn offer luid geprezen,
En, als het op de vaadren roemt,
Zijn' Claasfens en de Ruiter noemt,
Zal Speyk de derde wezen.
H. KN IJ F F , A z.
Werden, 14 Febr. 1831.

IN MEMORIAM ILLUSTRISSIMI VIRI J. C. J. VAN SPEYK, QUI
MORTEM 6LORIOSAM INGLORIAE CAPTIVITATI PRAETULIT.

Semper honor, nomenque tuum , laudesque manebunt.
VIRGILIUS.

.rma canant alii: referent qui Marte fecundo
Multos de multa retulerunt genre triumphos
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Heroes veterum! Celebrent duo fulmina belli
Scipiadas , Fabios et claros Marte Camillos !
Nos cantare juvat van Speyk, hunc Martis alumnum
Qui fibi praeclaris decus immortale paravit
Gestis; qui mortem gloriofam ferre malebat
Quam fefe victum furiali tradere plebi.
Protinus audacter ferrum fatale vibrabat
Ac vibrans, pulchrumque mori, descendit in imam
Navigii partem: et repetita voce clamabat :
„ Una falus victis nullam fperare falutemz"
Dixerat et candens immifit pulvere (*) ferrum.
Fit fragor et ditto citius fe tollit in altum
Navis: victoresque cadunt victique vicisfrm.
Egregium factum famâ fuper aethera votum !
Speykius herhum veterum vestigia preset,
Qui libertatis toties fundamina morte
Struxerunt Batavae : mediis qui fluctibus actum
Navigium patriae fervarunt: Inclyte van Speyk!
„ Semper honos , nomenque tuum , laudesque manebunt."
J. P. VAN GEEST,

Med. Doct.

in pago Hondsholredijk.

(•) Subintell. pyrio.
BIJ HET LEZEN VAN HET BERIGT WEGENS HET SPRINGEN VAN
EENE HANONNEERBOOT VOOR ANTWERPEN, ONDER COMMANDO VAN DEN LUITENANT TER ZEE, VAN SPEYI •
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an waar die rook, die vlam, die flag?
Is Antwerps vest vaneengereten ?
Neen! 't is de aloude vrijheidsvlag,
Die van geen (irijken wilde weten.
Die flag, hij dreunt de wereld rond,
Waar 't hart van braven ook moog kloppen.
Zoo fplijte ook Hollands vrije grond,
Kan 't anders niet den vijand floppen !
Der vad'ren bloed is niet ontaard.
De geest herleeft van de oude dagen.
't Bewijs was zulk een offer waard.
Uw daad, V A N S FE Y it? zal vruchten dragen.
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TER NAGEDACHTENIS VAN DEN Lt ITLNÀ`NT tER Zn,
VAN SPEYK.

a ! vol genieting is dit leven,
JHoe
vaak verdriet het ook verzell'.
De Godheid heeft het ons gegeven.
't Is zoet, hoe ook de fmart on kiietl.

Maar hooger fireeft de geest' der braven.
Voor hen is 't leven niet op aard'.
Deez' kan dèr ziele dorst niet laven,
Wanneer het oog op 't eeuw'ge ftaart.
De vad'ren hebben 't eens gevonden
In deugd, in vrijheid en in eer.
Hun roem Raat eeuwig ongefchonden.
Wij knielen voor hun fchimmen neer.

Maar nog is 't nákroost niet verb98terd;
U dreéf, VAN s P Ë Y K! die zelfde dorst.
I é naam van Neêrland was belasterd:
Zijn redding gloorde in uwe borst.
U jaagt de dorm op 's vijands kaaijen.
Geen hulp, geen uitkomst in 't verfchiet.
Maar Claasfen's vlag zal blijven waaijen:
Ze is u vertrouwt; gij firijkt ze niet.

Gij daalt in 't fchip, de lont te ontfleken
In 't kruid, dat voor hare eere borgt.
Gij keert, en 't kruis van 't Willemsceeken
Is op zijn plaats; het is verzorgd!
Het fiert uw borst; dáár zal 't ontvangen
Het zegel van onwelkbare eer.
Den blik naar 't eeuwige, onbevangen ,
Ziet gij op vriend en vijand neér.

Een punt des tijds, - 't is all' verdwenen, —
Een zelfde graf verfinrit het all';
Doch niet uw ziel: die zweeft daarhenen,
Waar reiner lucht haar voeden zal.
Heb dank ! — uw landgenooten flaren
Verrukt en trotsch op 't groot beftaan.
Zoo lang ze uw beeld in 't hart bewaren,
Zoo lang zal Neérland nooit vergaan!
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UITBOEZEMING, BIJ GELEGENHEID DER STELLING, DOOR
HET PARIJSCHE DAGBLAD, DE GLOBE, BEWEERD:
» DAT HET CHRISTENDOM UITGEDIEND HEEFT:'

fpreekt de orakeltaal der hedendaagfche wijten,
ZEnoo klinkt
het bang Euroop naar alle zijden door.
Parijs, het Delfos, fpreekc; de gulden fpreuken rijzen
Van uit den dikken walm en dringen in het oor.
De priesters flaan gehuld, — maar niet in witte kleedren;
Een fchandlijk dagblad hangt en wappert op hun borst.
't Geldt hier een Rout beftaan : de Godsdienst te verneedren;
Dat fpeeltuig werd te fcherp voor volk en tijd en Vorst.
„ Mogt voormaals (fchreeuwt dc rij) de geest, in ítalen banden
„ Gekneveld, neérgeknield voor een onzigtbaar God ,
„ Aan Christus duur verpand, zijne offers doen ontbranden,
„ Thans eifchen we ander licht. Geen aaklig kerkerkot
„ Of gloênde houtmijt zal den armen ketter toeven ;
„ Maar Christus treë meteen van 't zwoegend aardrijk af.
„ Wij geven ander licht ; wij voelen 't , wij behoeven
„ Een hooger wet , dan Hem, die zich voor 't menschdom gaf.
„ Komt, volken! werpt ze weg, die langverfleten boeijen,
„ En vindt een fchooner doel, dan 't fcheemrend bijgeloof;
„ Laat vrij een oproerkreet uit holle kelen loeijen;
„ Geen God of Vorl}en meer! dat niets het vuur verdoov',
„ 't Geen knectrend door Euroop met aangeblazen vonken
„ Zich vlammend reeds verfpreidc en alles eens omvalt'!
„ 't Verouderd wangeloof zij in het niet verzonken;
„ De geest zij weer ontboeid, en vrijheid heel zijn fchat!
Zoo rolt de orakeltaal , en waarheids vrije priester
Vindt open oor en hart; ja, ruimfchoots toegejuicht,
Brult hij zijn fchandtaal uit, en, altijd driest en driester,
Oinlauwert hij het volk, dat voor zijn dagblad buigt.
De drievoet rijst omhoog bij 't zinloos wierookbranden,
En vindt een' vasten grond in 't bloedbevlekt Parijs.
Op ! muurc den tempel vast, en griffelt op zijn wanden:
„ Geen God of Heiland meer, maar vrijheid in de landen!"
De waarheid zegevier' ; op! trotfche tempel , rijs !
Purmerende.

B. T. L. W.
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Eene Fabel.
en weet, dat vóór verfcheiden jaren,
MMisfchien
vóór honderd , of nog meer,

De dieren, toen verzot op eer,
Zoo volgepropt van wijsheid waren
Als nu de menfchen ongeveer.
Zij letterblokten even zeer.
De rammen waren meest fcribenten ,
Meest de andren lezers en ftudenten,
En de oppercenfor was een beer.
Daar firoomde op eens een zee petitien aan:
't Was langer niet om uit te haan,
Dat door een' beer gekeurd moest wezen,
Wat mogt gedrukt zijn en gelezen.
Dat was barbaarschheid, riep een zwijn
Gedachten moesten tolvrij zijn.
De leeuw, na rijp beraad, fcheen d'eisch gegrond te vinden
En liet terhond de beeren binden ,
En bij een breed plakkaat werd de eedle fchrijverij
Ontboeid verklaard en vrank en vrij.
Pas had de koning dus gefproken,
Of dijk en dam was doorgebroken:
De fchrandre rammen zwegen feil ;
Maar pad en Clang en krokodil
En fchorpioen en draak en adder
En al wat zwelt van gift en zwadder,
Vereend met al wat walglijk is,
Met meirkat , zeekalf , hagedis ,
Met ezels, uilen, varkens, apen,
Hoe flaw of dom of hoe wanfchapen,
Het mogt van vleesch zijn of van visch,
Verzaamden zich uit alle hiaten ,
En fchreven boeken en traktaten,
Bedilden zetel en altaar,
En wisten alles op een hair,
Bewezen ' t ieder zonneklaar,
En hutfelden het een door 't aár,,
Alsof het moes en poespas waar'.
De koning , doof van al 't gekrijsch,
Schudde ontevreden kop en manen:
„ Door de ondervinding werd ik wils,
„ Oproerig flag van onderdanen !
» Ik rekende op een' reinen zin,
„ Op pligtgevoel, op waarheidsmin,
op afkeer van verraad en logen :
„ Ondankbren ! ik ben fnood bedrogen ...''
Zoo daverde zijn Item door 't bosch.
„ Laat," riep hij eindlijk, „laat de beeren maar ver los!"
Naar CLAUDIUS. W. TOLLENS, CZ.
„

MEN GE LWERK.
GEDACHTEN
NA HET BEZOEKEN
VAN
HET KERKHOF TE ST. THOMAS.

Door
G. B. BOSCH,

Predikant te Curacao.
edurende mijn oponthoud te St. Thomas wandelde
G
op
eenen morgen buiten de ílad, en ontdekte het
ik
kerkhof, dat, door deszelfs uitgeftrektheid voor eene
niet groote flad , deed zien , hoezeer de dood hier meerdere flagtofFers voor zijn geweld doer, vallen, dan op
menige andere plaats. Met een gevoel van weltevredenheid, van op mijne wandeling iets merkwaardigs gevonden te hebben, verdubbelden zich ongemerkt mijne
fchreden, om het van nabij te bezigtigen.
Als wij den vrijen gang aan onze wilsneiging geven,
dan vermijden wij liever alle zinnelijke herinneringen aan
den dood; en echter bezoeken wij gaarne een kerkhof,
eene begraafplaats der dooden. Ontdekken wij op onze
wandeling zoodanige rustplaats , wij zijn geneigd onze
treden daarheen te wenden. Her is mogelijk, dat
nieuwsgierigheid , om den uitwendigen aanleg van het
kerkhof te zien , en de afbeeldingen en opfchriften der
graven en zerken te befchouwen , — het kan zijn , dat
de verwachting van iets treffends onze fchreden naar het
kerkhof rigt , en de ontmoeting daarvan onze aandacht
korter of langer I}offe ter befchouwing oplevert; maar
zou er niet in een' der fchuilhoeken van ons geheimzinnig hart eene ftreelende gewaarwording liggen: „ Ik leef
„ nog; ik bezit nog den fchat der gezondheid; ik ge
niet nog de genoegens dezer aarde, — en wie weet,-„
N
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hoe lang dit alles nog mijn deel zijn zal; want ik
„ ben nog ver af van den 70 of 8o jarigen leeftijd. De
„ ze hier , wier grafzerken den wandelaar doen lezen
wie z ij eens waren , zijn reeds als [lagtoWers des doods
gevallen : liet is waar, ook eens graaft men voor mij
„ eenen kuil , en dekt men mijne kleine woning met
„ eenen grafsteen ; maar dit kan nog ver af wezen , en
„ als ik alle genoegens , die nog in een ruim verfchiet
„ voor mij liggen , genoten heb , eerst d In zal ik op cie
hoogte wezen , waar de bewoners van dit kerkhof
zijn. Op Bene der zerken vind ik immers liet plus ul
tra (verder dan hier). Kom ! Geniet het leven!
„ Maar alles in eer en deugd; opdat, als ik eens mijn
afgeloopen leven herdenk , en er achter moet zetten:
warde genoten, geene item mij influistert : maar
met naberouw en wroeging, en met een huiverend op„ zien tegen eene verantwoording!"
Die niet wel kan gelouven , dat het menfchelijk hart
wel eens geneigd is , dergelijke redenen op een kerkhof
te houden, die befchouwe, als hij op die plaats komt,
met opmerkzaamheid het gedrag der menfchen , zelfs op
den tijd, wanneer er een doode ter aarde befleld wordt.
Eene treurige Hemming verwacht men alsdan te regt, niet
flechts bij de bloedverwanten des overledenen, die geacht
kannen worden dikwijls meer zichzelven te beweenen, van
wege het verlies, door hen geleden, maar ook bij lijk dragers , genoodigden -ter begrafenis en omffanders; want
immers hier ziet men het vonnis vervuld : Stof zit
gij, en tot plof zult gij wederkeeren ! En hij, aan
wien dit vonnis thans voltrokken is, verdiende, buiten
alle andere betrekkingen , reeds als mensch onze belang.
!helling en deelneming. En, echter zal men — misfchien
bij de meesten --- eene opgeruimde gemoedsgesteldheid
ontdekken , die fomtijds zelfs cot lagchen overslaat bij
een onbeduidend voorval , hetwelk anders naauwelijks
een' glimlach zoude verdienen. De uiterlijke.welvoegelijkheid dringt intusfchen het gezelfchap , hetwelk een'
mensch naar het graf gebragt heeft , nog tot ernst ; maar ,
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van het kerkhof terugkeerende, verdwijnt die aangenomen ernst reeds aanmerkelijk , en, te huis komende,
geeft men doorgaans maar al te zeer den ruimen teugel
aan het: Schep vreugde in 't leven!
Men heeft wel eens die opgeruimdheid en dat levendig
onderhoud, ja die fcherts , welke bij eene begrafenis
dikwerf plaats grijpen, voor Bene groote losbandigheid
en zedeloosheid gehouden; men heeft die zucht, om,
van eene begrafenis komende, zich weder aan het fterfhuis gezellig te versenigen , voor eene overoude barbaarfche gewoonte verklaard , en liet wel eens overdadig
gebruik van wijn of flerken drank te dier gelegenheid
aan eene zucht tot dronkenfchap toegefchreven: maar
men heeft er niet aan gedacht, dat eene geheime werking
van ons hart tot dit alles den grond legde , en dat het
gevoel van zelf te leven èn gezond te zijn , waaraan
wij anders zelden gewoon zijn te denken , terwijl 'een
ander opgehouden heeft dit te bezitten, den mensch on.
gemerkt wegsleept , en vervoert , om het goed , waarvan
hij het bezit thans zoo flerk gevoelt, op den eigenen
flond te genieten.
Men bepale niet naar de flerkere of zwakkere werking
dezer neiging op het kerkhof, of bij eene begrafenis, de
meerdere of mindere waarde van den mensch : hij, wien
de tranen langs de wangen biggelen , cp het zien van
het akelige zwarte kleed , dat over de lijkbaar hangt, 4s
daarom niet de beste uit het gezelfchap haar men trashte het menfchelijk -hart in deszelfs kronkelwegen th kerr.
nen1, en zichzelven te bewaren, om niet onwétend mis.
leid te worden ; men poge aan die neiging eene goede
leiding te geven, èn dezelve ten' nutte än te wenden.
Ook in die zucht, om zich in zijn eigen leven te verheugen bij den dood eens anderen , is 'het goede niet Cé
miskennen , dat daarinede vermengd is, zoo men er door
opgewekt wordt, om ; ' nu wij hè'rfrinerd zijn, dat wij
eerlang gaan in het graf,' waar j een werk, noch' ver zinning , noch wetenfchap , noch by jshe1d it, te doen,
Ns
,
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met onze magi, alles, wat onze hand vindt, om te
doen. (SAr.oMo.)
Men moet , dunkt mij , bij eene begrafenis, aan de
opwellende neigingen van het hart eene goede rigting
trachten te geven. Dit kan zeker niet beter bereikt worden,
dan door eene doelmatige rede van den Godsdienstleeraar bij het graf; maar zulks behoort onder de vrome
wenfchen, omdat , bij eene eenigzins uitgebreide gemeente, de Leeraar niet alle begrafenisfen kan bijwonen, en
dus het beklag en verwijt dier familiën over zich brengen zou , onder welke eene lijklaatfie geweest, maar
door den Predikant niet bijgewoond was. Het kwam
mij dikwijls in de gedachte, om eene korte toefpraak
bij het graf te houden , wanneer bijzondere verpligting
mij bij eene lijkftaatlie riep; doch een zeker voorval
deed mij hiervan afzien. Gedurende de eerste jaren van
mijn verblijf op Curacao, namelijk, ftierf aldaar de Columbiaanfche Admiraal B Rio N. Hij was op Curacao
geboren, uit Nederlandfche ouders, die tot de R oom
kerk behoord hadden; hij werd daarom met de plegtig--fche
heden der kerk , waarin hij gedoopt was , begraven. Ach
zijn lijk volgde het aanzienlijkst gedeelte der blanke be--ter
volking; ook mijn ambtgenoot en ik voldeden aan de uitnoodiging ter begrafenis , hetwelk den ouden en verdraagzamen
Pastoor P t R A v A N o een bijzonder genoegen verfchafte.
Aan onderfcheidene menfchen toch betuigde hij zijne
blijdfchap daarover, dat de beide Protestantfche Predi•
kanten de plegtigheid in de kerk hadden bijgewoond. De
ceremoniën duurden zeer lang; zij werden gerekt en ver
veel men kon, want nooit was er op dit-dubelzo
eiland zulk een aanzienlijk Roomschgezind perfonaadje
begraven. Het orgel bromde geftadig voort, en de zwarte koorzangers zongen zoo goed als zij konden ; er werden geene lichten in de kerk gefpaard , en de wijkwast
zwaaide gedurig heen en weder. Maar geenen indruk
maakten alle deze omflandigheden op ons , oningewijden
in de geheimen der Roomfche kerk ; zelfs ons kunstgevoel werd er niet door geftreeld, hetwelk anders wel
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eens het geval was bij dergelijke gelegenheden; want
daarvoor waren muzijk en gezang niet treffend genoeg.
Toen wij uit de kerk naar de begraafplaats gingen , maakte iemand mij opmerkzaam op het gefprek van eenige
Negers welke naast de lijkftaatfie gingen. Zij waren
ontevreden over de langdurige plegtigheid, welke in de
kerk had plaats gehad. Een hunner zeide : „ Dat gefchiedt, omdat het een groot Heer is, die begraven
wordt; maar als wij, die ook Roomsch zijn, fterven ,
dan worden wij even als de varkens naar het kerkhof ge.
bragt." Deze man had gelijk. Hij tastte een misbruik
in zijne kerk aan, dat bij de begrafenisfen zeer in het
oog loopt; want naar den korteren of langeren duur der
lijkdienst, en het meerder of mindertal der zielmisfen,
kan men ook de armoede of den rijkdom des overledenen
opmaken. Dit onderfcheid verdiende hier wel een billijk
verwijt; en een Protestantsch Leeraar zou zich aan een
dergelijk verwijt blootf ellen, wanneer hij bij het graf,
waarin een lijk uit eene aanzienlijke familie nedergelegd
wordt, eene lijkrede hield , en te huis bleef, als een
mensch uit den geringen ('tand naar de plaats gebragt
wordt, waar de wijze en de eenvoudige , de rijke en
de arme, de gebieder en de (laaf allen te zamen ftof zijn.
Er kon echter een ander gebruik in onze kerk ingevoerd worden , dat eene lijkílaatfie voor alle onbetamelijkheden bewaarde , er den noodigen ernst aan bijzette,
en aan den indruk, dien dezelve op ons hart maakt,
eene nuttige leiding gaf. Wij bedoelen hier het lezen
van een begrafenis-formulier op het kerkhof. De treffende
en fchoone fpreuken uit den Bijbel geven daartoe eene
goede aanleiding, en zetten er de vereischte kracht en
het noodige gezag aan bij. De Predikant kon zulks
voorlezen , en van die gelegenheid gebruik maken , om
nog iets toepasfelijks te zeggen, vooral wanneer de overledene een deugdzaam en verdienf'celijk mensch geweest
was. Waar de Predikant niet bij het graf tegenwoordig
was, kon dit formulier gelezen worden door een' der
bloedverwanten of vrienden van den overledene, desnoods
,
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door den koster der kerk , of den aanfpreker bij de begrafenisfen.
Dit gebruik beflaat reeds , gelijk men weet , bij een
groot gedeelte Protestanten , namelijk bij de belijders der
Engelfche Bisfchoppelijke kerk. ik heb de uitoefening
daarvan dikwijls gezien en bijgewoond op onderfcheidene
plaatfen, zelfs op mijne ftandplaats Carafao , waar zulks
onder de aldaar wonende Engelfchen, en ookonder Nederlandfche familiën, die aan Engelfche gehuwd waren , gefchiedde. Een' goeden indruk maakte het op de
omfianders , en het was altijd met Richting en vrucht,
dat ik van zulk eene begrafenis terugkwam.
Eens zelfs heb ik dit formulier hooren lezen, waarbij
omfiandigheden kwamen, die voor ernst en (lichting
niet zeer gunflig waren , en waar echter alles met veel
eerbied en aandoening afliep. Toen ik uit de Vereenigde
Staten van Noord-Amerika terugkeerde , flierf er onderweg, aan boord van het fchip, een jong Advocaat uit
New -lork. Hij had de longtering, en meende, dat de
warme en eenparige luchtflreek van I'Vest-Indië zijne
dagen verlengen zou ; maar zijn laatfee uur floeg reeds ,
vóór wij de helft van den weg derwaarts hadden afgelegd. Aan boord zijn de begrafenisplegtigheden, naar de
omftandigheden, eenvoudig en kort: het lijk wordt in
zeildoek genaaid , met eenige zwaarte van (leen of ijzer
voorzien , om het voor drijven te bewaren, een of twee
malen van het eene naar het andere einde van het fchip
gedragen , en dan in het ruimte en diepfee graf van den
aardbol, in tie zee, bijgezet. Ik had zulks eens gezien
aan boord van een oorlogsvaartuig , waarmede ik een
reisje naar de Spaanfche kust deed , en meende , dat zulks
ook met het lijk van mijnen overleden' reisgenoot zou
gefchieden ; doch de broeder van den geflorvene , die
mede aan boord was , en de Kapitein kwamen bij mij,
met de vraag, of ik er iets tegen had , als het lijk aan
boord bewaard werd. Ik zeide: ja, dewijl ik vreesde ,
dat het voor onze gezondheid nadeelig zou zijn , en wij
er veelligt op Curaçao onaangenaamheden over krijgen
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konden. Ten einde hen te bewegen, om met het lijk
volgens het gewone fcheepsgebruik te handelen , merkte
ik aan , dat het doode ligchaam Hechts fiof was, en fpoedig zou ontbonden worden, om het even waar zulks
gefchiedde; dat de eigenlijke mensch niet meer beftond
in dit loffelijk omhulfel , maar in hoogenen kring leefde
en wei kte ; en dat neen nog wel eenige verpligtingen aan
het lijk van dengenen , die het bewoond heeft, fchuldig
is , maar dat zulks nooit ten koste der levenden wezen
mag. Doch op het vertoog van den broeder, dat het
eerre plegtige belofte was , aan de vrouw van den overledene gedaan, om het lijk niet in zee te werpen, en op de
verzekering van den Kapitein , dat hij het lijk in een vat
niet brandewijn zetten , hetzelve goed digtkuipen, en
vervolgens op eene plaats van het fchip zetten zou,
waar het ons niet hinderen kon , gaf ik de verlangde
toelemming.
Nu begon teraond de begrafenisplegtigheid : het lijk
werd in een laken gewikkeld , en in een vat gelegd, hetwelk half vol brandewijn was. Dt pas{àgiers en het
scheepsvolk plaa then zich met ongedekten hoofde rondom het vat ; terwijl de Kapitein het begrafenis- formulier,
bij de Engclfche kerk in gebruik, voorlas. Toen deze
de woorden uitfprak : Stof zijt gij, en tot hof zult gij
,pederkeeren! (waarbij cie omílanders anders gewoon zijn
een handvol aarde op de kist in het graf te werpen) deden de matrozen een weinig brandewijn in liet vat; maar
niemand lachte , niemand werd gefloord in den ernst,
die er onder allen heerschte. De Kapitein las met gevoel, en toen hij aan de plaatfen kwam , waar de nietigheid
en onzekerheid van ons aard'che leven wordt befchreven,
rolden hem de tranen over de wangen; en het ganfche
gezelfchap, en inzonderheid de broeder des overledenen,
deelde in de aandoening en den plegtigen ernst van den
Kapitein.
Het vat werd vervolgens digtgekuipt door den timmer
aan boord doorgaans dit werk tevens verflaat,-man,die
en men btagt het naar den boeg van liet vaartuig , waar
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het geborgen werd. De matrozen waren allen gefchikte
lieden, die, zoo als de Kapitein ons verzekerde, zich
niet zouden fchuldig maken aan zulk een Hecht gedrag,
als die twee Engelfche matrozen aan boord van een
fchip , waarop een lijk op fpiritus was van een' Gouverneur- generaal uit Oostindië; welke matrozen dagelijks
met een pijpje een gedeelte van den arak hadden opge4dronken, die het lijk van den Gouverneur bewaren moest,
waardoor dit reeds geheel tot deszelfs ontbinding was overgegaan, toen het in Engeland aankwam. — Om van
deze uitweiding terug te keeren , voeg ik er nog ten
Hotte bij, dat het bij onze komst op Curacao niet wei
opzien baarde, toen er met de goederen in het vaar--nig
tuig ingeklaard werd: Een Advocaat op /lerk water.
Het kerkhof te St. Thomas was, in den wezenlijken
zin des woords , een kerkhof; geen plein , beplant met
boomen, rondom eene kerk , waarover men de lijken
draagt, om deze, in plaats van ze in de aarde te begraven, in de kelders der kerk te leggen; maar de hof,
waar men in den fchoot der aarde ter ruste legt de lig
genen , die tot de kerk behooren , — die,-chamendr
gelijk het oorfpronkelijke woord kerk aanduidt , des Heeren zijn; met andere woorden, het was een Godsakker. De natuur was hier rijker dan de kunst : 'prachtige praalgraven (tonden er niet ; evenwel waren er eenige
kleine marmeren naalden en tomben , en witte en blaauwe
grafzerken; deze bedekten het gebeente van vreemdelingen, en bijzonder van Engelfchen, die hier meestal in
eenen jeugdigen leeftijd gellorven waren , en wier familiën deze gedenkteekenen uit Europa hadden overgezonden, hetgene op fommige dezer grafteekenen gemeld
werd. De overige graven waren met wit metfelwerk bedekt, of met een weinig aarde opgehoogd , waarin een
bordje ltond , met den naam des begravenen en de dag
geboorte en overlijden ; ook waren-teknigvadszlf
fommige dier grafheuvels met eenig hekwerk omringd. —
Wat hier echter aan de gelegenheid, om kunstvolle graf
te hebben , ontbrak , werd door de vruchtbaar--tekn
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held der natuur vergoed. Het plantje of Bekje , bij de
begrafenis in den grond gezet , groeide fpoedig op tot
een' boom , die het graf overfchaduwde , en rijpe vruchten daarop vallen liet. Het hekwerk rondom een graf
was weldra met lianen omwonden ; de rustplaats van
den lieveling , die van moeders borst door den dood
was afgerukt, verfierde de natuur weldra met bloemen ,
en van rondom de grafzerk kwamen in korten tijd ftruiken en gewasfen te voorfchijn ; hetwelk alles , bij de
beelden der broosheid en nietigheid onzes aardfchen levens, die op dit kerkhof mij diep werden ingedrukt, aan
de onvergankelijkheid herinnerde. Ik moet bekennen ,
dat ik nooit een kerkhof doorwandeld heb met dat gevoel als te St. Thomas. De beroemde begraafplaats van
Père la Chaife te Pars , waarover ik in dezelfde maand,
doch een jaar later , wandelde , maakte minderen indruk
op mij: deze kwam mij voor, als te gekunfreld, te fierlijk ,
te Rijf en te zeer op elkander gepakt; ook was er, naar
evenredigheid der vele graven , te weinig geboomte, en
boomen zijn op een kerkhof noodzakelijk tot zuivering
der bedorvene dampkringslucht. Hier , te St. Thomas,
was alles eenvoudig , natuurlijk en tot weemoed flemmende. Dit bragt mij dan ook in eene zeer ernftige en
weemoedige gemoedsgefteldheid , en gaf mij eene zekere
vertroosting, waartoe de omftandigheden, waarin ik mij
toen bevond , zeker veel bijdroegen : ik was ziekelijk ,
en had allen . eetlust verloren ; ook werd ik met geweldige 'pijn in het hoofd gekweld. Ik bevond mij op eene
plaats , waar de dood minder dan ergens elders ver
onder eene luchtftreek , waarin deze-fchrikeljs,n
meer woedt dan op eenige andere, omdat zucht naar
winst hier uit alle landen van Europa velen heenvoert,
wier ligchaamsgeflel hier niet te huis behoort.
Onder zulke omftandigheden befchouwde ik een kerkhof al terftond uit een geheel ander oogpunt ; en , na
eenigen tijd hier rondgewandeld , en de graven opgemerkt
te hebben van hen , die hier grootendeels in jeugdigen
leeftijd geftorven , die jong en fterk, aanzienlijk en vol
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„ Wat
begaafdheden waren, vraagde ik mijzelven:
„ geeft mij meerder regt op het leven en deszelfs genoegens , dan deze hadden ? Wat onderfcheidt mij van
„ alle dezen, wier gunf}ige vooruitzigten en blijde ver„ wachtingen op eenmaal door den dood verijdeld wer„ den? Wat anders, dan Uwe genade, o God! dan
Uwe liefde , die mijn leven nog nuttig voor mijzelven ,
„ misfchien nog dienstbaar voor anderen maken wil?
„ Laat daarom , als Gij mij ééns van deze aarde roept,
dit mijn deel zijn , dat men , met toepasfing op mij ,
„ op de grafzerk zetten kan: Zalig z jn de dooden ,
„ die in den Ileere /lerven; want zfj rusten van hun„ nen arbeid, en hunne werken volgen hen !"
Het mag inderdaad een nuttig en (lichtelijk werk genoemd worden , als men , vrij van alle onreine beginfe•
len , een kerkhof bewandelt; want liet doet ons op eene
wijze aan den dood denken, die voor ons kiesch gevoel
niet aantlootelijk is , en ons gemeenzaam met denzetven
maakt; en dit te bevorderen toch is wenfchelijk, dewijl
de gedachte aan iets , dat ons zoo onvermijdelijk nadert,
niet kan ter zijde gezet worden, of wij Rellen ons daaraan bloot , dat dezelve zich met zoo veel te meer ver
aan ons opdoet, ja voor onze gezondheid en-fchrikng
ons leven nadeelig wordt, door de onrust en vrees , die
zij in ons binnenfle brengt, en door het aanwenden van
middelen, die ons leven kunstmatig verkorten. Zijn het
niet de krijgsman en de zeevaarder , die den dood het
meest van nabij zien , en desniettegenilaande het minst
voor denzelven vreezen , en het langlie en gezondCte
leven ?
Het denkbeeld aan den dood te verwijderen , hecht ons
daarenboven op eene verlagende wijze aan geld en ver
goed, en doet ons vergeten , (lat wij eene hoo--gankelij
beflemming
hebben , en daarvoor leven moeten.
gere
Tot eenen fchadelijken fchrik voor den dood hebben
reeds in onze jeugd de onaangename en onjuiste afbeeldfels van denzelven veel bijgedragen , en werken daartoe
nog dagelijks mede : het gezigt van het bekkeneelhuisje
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bij de kerk ; misfchien ook de reuk der bedorvene lucht,
welke uit de graven in de kerken opfhijgt ; de akelig opgefierde lijkkoetfen , voorzien van nagemaakte doodshoofden en doodsbeenderen en zwarte kwasten en pluimen.
Vele van deze en dergelijke vèrtooningen hebben op zich zelven wel niets affchrikkends ; — immers wanneer
doodsbeenderen befchouwd worden als de eenvoudige
fteunfels van ons ftoffelijk ligchaam; de zeisfen, niet als
het zinnebeeld van verwoesting en vernietiging, maar als
liet middel , waardoor de rijpe aren worden afgemaaid,
om daarna dezelve in te oogften, dan hebben zulke voor
niets afzigtelijks ; -- maar zij-fleingopzchv
zijn af te keuren, als middelen , om den mensch voor
den dood te doen vreezen ; zij ftrijden zelfs dikwijls met
de bedoeling eener andere gewoonte, om , namelijk, bij
de begrafenis van een kind of ongehuwde , den dragers
bloemen op de borst te plaatfen en in den mond te
geven.
Ik zoude daarom aan de wijze, waarop de .Hernhutters hunne lijken begraven , de voorkeur geven , als veel
meer goeden finaak en betere bedoelingen aan den dag
leggende , dan zulks over het algemeen bij anderen gefchiedt.
Weinige dagen , nadat ik het kerkhof te St. Thomas
bezocht, en daardoor aanleiding ontving tot het ter neder fchrijven dezer invallende gedachten , was ik getuige
van eene begrafenis, die mij beter beviel dan dezulke,
welke ik in het Moederland zoo dikwerf bijwoonde.
Een jong Fransch koopman was geftorven, en werd,
naar de gewoonte in deze landen , «laar de dood niet
lang twijfelachtig blijft, nog dienzelfden dag tegen den
avond begraven. Hij was een zeer geacht en aanzienlijk jongman geweest ; zijn broeder deed hier belangrijke
zaken; en daarom werd het lijk gevolgd door het groot fe gedeelte der kooplie.len van het eiland, onder welke
ik ook eenige Joden opmerkte, hetgene ik echter reeds
meermalen op Curacao gezien had. Het lijk lag in erne
kist, welke aan beide einden fmal toeliep , en een wei
werd óp de hoogte der ellebogen an het-nigbred
.
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ligchaam; dus eenigzins met de gedaante eener . gyptifche mumie overeenkomende. De kist was wit, met
eenige gouden of zilveren randen, en tlond, zonder eenig
verder bekleedfel , in eene lijkkoets , van gedaante als
de onze, doch van eene lichte kleur, en zonder eenige
afbeeldfels (les doods. Op het kerkhof hield de broeder
des overledenen eene korte aanfpraak , en bedankte de
aanwezigen voor de laatfle eer, aan den geftorvene betoond. In de clad, komende, gingen degenen, die het
lijk naar het graf vergezeld hadden , naar hunne eigene
huizen terug.
Ik dacht dien avond nog lang over deze begrafenis
na; en ik moet bekennen, dat ik dezelve noch _ondoelmatig noch onftichtelijk vond, en zelfs aanmerkte als
eene wijze, die althans den fchadelijken affchrik voor
den dood niet vermeerderde.
Doch een welingerigt kerkhof wischt die nadeelige, akelige denkbeelden van den dood merkelijk uit, welke wij
in onze jeugd opgedaan hebben, en die in lateren tijd
gevoed werden, en maakt ons met den naderenden broeder bekend en gemeenzaam. Hier toch verkrijgen wij
beter, dan elders, de Evangelifche voorftellingen : De dood
is eene rust na den arbeid; een Jlaap , waarop een ontwaken volgt. Hier leeren wij het flerven befchouwen
als eene uitnoodiging voor den vermoeiden en rampfpoedigen reiziger, om het hoofd ter ruste neder te leggen,
Hier eerbiedigen wij de dille verblijfplaats der dooden ,
als een akker , aan God geheiligd.
En waar treffen ons weinige woorden zoo fterk , als
wanneer wij die op een kerkhof lezen ? Het memento
mori (gedenk te 1lerven); het hodie mihi, cras tibi
(heden voor mij , morgen voor u) ; het plus ultra (verder dan hier) komen als van onder den graffleen , en
dringen ons in het hart. Het is alsof wij ze nimmer in
den Bijbel gelezen hadden , zoo krachtig (preken deze
plaatfen : In het graf, waar gij heen gaat , o mensch !
is geen werk, noch verzinning, noch wetenfchap , noch
wijsheid. -- De wereld gaat voorbij, niet altvat z j be-
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geert#ks heeft; maar die den wille Gods doet , blijf:
tot in eeuwigheid. — Werk, o mensch ! terwijl het , dag
is ; de nacht komt , waarin niemand meer werken
kan. — De gedachtenis van den regtvaardige 'l frft in
zegeninge.
Een kort, maar boven het middelmatige vetheven,
vers, op de grafnaald gebeiteld, (licht en roert ons
meer, dan in enige fierlijke en welfprekende lijkrede.
Doch dit alles is nog het eenigile nut niet, hetwelk
ons een • kerkhof fchenken kan : het is ook een gepast
middel , om nog lang in onze gedachtenis te bewaren
het aandenken aan hen, wien wij onderrigt, hulp en
troost te danken hadden, of aan wie wij door het huwelijk of door de banden des bloeds of der vriendfchap
verbonden waren. Ik heb wel eens opgemerkt, dat
men den menfchen eene ondienst bewees, door van hun
betrekkingen te fpreken, hoe lief en-neafg[lorv
dierbaar die hun ook geweest waren. Ik heb wel eens
gehoord, dat een mensch het huis verliet, waarin iemand, die naauw aan hem verbonden was, ftierf, of
de kerk vermijdde ,waar deszelfs (loffelijk overblijffel geborgen was. Zoo dit uit geene onedeler bron voortkomt , dan zal het misfchien wezen , omdat het woord
dood of ge/lorven zich in onze denkbeelden heeft afgedrukt als een geraamte , zamengefteld uit verdorde beenderen , zoo als men die op de Anatomie bewaart, om te
doen zien , door welke hoofdfteunfels het ligchaam van
den mensch wordt in elkander gehouden. Want waar
anders zou men de herinnering aan vorige genoegens-om
wegwerpen , die ééns ouders of kinderen , echtgenooten
of vrienden ons fchonken? Wij denken immers gaarne
aan de plaats , waar wij goed onthaald werden en veel
vreugde genoten ; wij fpreken er nog na jaren tijdsverloop
met ophef van; en het aandenken aan menfchen, die
meestal de hoofdoorzaken daarvan waren, zouden wij
in onze gefprekken mijden en uit onze gedachten wis•
fchen ! .....
Doch op een welingerigt kerkhof , op de (}ille rust-
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plaats deft dooden, worden wij niet afgefchrikt van eene
Rille, genoegelijke en weemoedige herdenking aan onze
geliefde afgeaorvenen. Met aandoening herinneren wij
ons daar , wat zij , wier ligchamen in deze graven rusten , eenmaal voor ons waren; en terwijl wij eenen pligt
der dankbaarheid vervullen , trekt ons hart en verfland
het gewigtigtle voordeel daarvan. Waarom fUcht men
op de graven van uit(tekendc mannen, die liet vader
gered of wèl gedaan hebben , zulke prachtige ge--land
denkteekenen ? Is het niet , om derzelver aandenken ,
ook op die wijze, lang in het geheugen te bewaren;
om te doen zien, hoezeer het vaderland verdienf^en erkent en vereert ; en om het nageflacht op te wekken tot
trouw en liefde voor zijnen geboortegrond?
Zou men den regtfchapen' man , die in zijn huis en
in de maatfchappii nuttig was , aan de vergetelheid overgeven , omdat de kring, waarin hij werkte , klein was ?
Kan ook hij niet op het nagellacht voortwerken , als
zijn aandenken levendig gehouden wordt ? Zou zijn graf
ook geene leerfchool kunnen zijn, al worden de lesfen
in eenen kleineren kring verflaan ? Het behoeft daarom
geen kostbaar gedenkteeken te zijn , om de gedachtenis
aan den vrome en wijze te verlevendigen : de eenvoudige
zerk of de grafheuvel , door een' bladerrijken boom overfchaduwd, die het ftof van den waardigen mensch en
Christen, burger en huisvader bedekt, leeren eel Richten ons meer, dan liet marmeren praalgraf yam .den rij
dwaas. Hoe nuttig is het voor den leerling, als hij-ken
het graf zijns meesters bezoekt ! Krachtiger, dan de
welfprekendf}e taal doen kan, wordt hij hier onderrigt en
geflerkt, om op den hem aangewezen' weg voort te
gaan. Hoe heilzaam is het voor het hart des beweldadigden , als hij nu en dan zijne treden naar het kerkhof
rigt, en"onder de graven dat zijns weldoeners vindt, wiep
hij redding en hulp te danken had ! Dat bezoek aan het
graf wekt hem op tot infpanning zijner krachten, om
aan het edelmoedig oogmerk des afgeftorvenen menfchenvriends te beantwoorden. Hoe vele voordeelen heeft het
,
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niet voor regtfchapene kinderen, als zij op den gedenkdag van den dood hunner ouders eene bedevaart naar
derzelver graf doen ! Zoo zij ooit de liefde van de
voed(Iers, verzorgers en leidslieden hunner kindschheid
en jongelingfchap miskenden , hier begrijpen zij eerst ,
wat het zegt , wijze en vrome ouders gehad te hebben ,
en wat zij aan derzelver trouw en zorgen schuldig zijn !
Zoo zij. ooit derzelver raad in den wind floegen, hier,
waar alle misleiding verdwijnt , en waarheid zich laat
gevoelen , leeren zij dezelve nog ter harte nemen ! Zoo
zij ooit van deli weg der deugd afweken, en hunnen
ouderen tranen gekost hebben , hier worden zij als uit
het graf vermaand, bij het goede te blijven, en het ouderlijk aandenken te vereeren door eenen deugdzamen
wandel!
Ja , een welingerigt kerkhof mag als hulpmiddel tot
deugd en wijsheid befchouwd worden. Maar van al het
boven opgenoemde kennen onze landgenooten zoo weinig bij ondervinding, door de zucht van velen, om in
den geërfden kelder onder de kerk te liggen, en door
de gehechtheid van foo,migen aan het oude , zonder te
vragen, of het goed is, en of het niet door beter zou
kunnen vervangen worden. Hoe is liet mogelijk, dat
men in de negentiende eeuw , in ons verlicht vader
kon aandringen, om de lijken in de kerken te be--land•
graven, en er nog onder de ouden van dagen eene ge
kan voorgettaan worden, die alle voordeelen-wonte
van een goed kerkhof mist, en daarenboven onnatuurlijk is, omdat het ligchaam tot ftof moet wederkeeren,
en er niet doelmatiger mede kan gehandeld worden , dan
her in den fchoot der aarde te leggen; terwijl in de kelders der kerk de ontbinding van het ligchaam wordt
verhinderd, en nog bovendien aan de levenden fchade veroorzaakt? De holle kerken niet dikke muren
en weinige opene ramen zijn , door de koude en vochtige lucht , welke er in heerscht , op zichzelven reeds•
ongezond ; maar worden uiterst fchadelijk , als de bedorvene uitwafeming der rottende lijken zich daarmede
,
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vermengt, dezelve verdikt en daarin blijft hangen. Menigmaal is dit zelfs zoo fterk, dat het door den reuk
wordt waargenomen. En hoe anti-Bijbelsch is eindelijk
deze gewoonte; want wij lezen immers niet, dat de
lijken in den tempel of in de Synagoge begraven werden ,
maar wel buiten de Reden op kerkhoven.
Ik vermeen eene behoorlijke achting voor het overblijffel van den mensch te gevoelen ; maar ik moet bekennen , dat het denkbeeld, dat men mijn lijk in zee
zou werpen , mij minder hin:1ert , dan dat ik , door in
de kerk begraven te worden , na mijnen dood fchadelijk
zou wezen voor de gezondheid mijner medemenfchen;
dat mijn lijk, in deszelfs planken woning , door roofzieke doodgraversknechts zou geplunderd, en mijne beenderen zouden moeten gef'toord worden , omdat ik van
mijne voorouders geenen grafkelder geërfd heb !
Het kon dus niet anders , of het moest mij aangenaam
wezen , bij mijne komst in het Moederland , te vernemen, dat er van Gouvernementswege maatregelen genomen waren, om de gewoonte, van de lijken in de
kerken te leggen, eindelijk te doen ophouden , en om
grafplaatfen in te rigten buiten de f'teden. Het is te hopen, dat de zorg voor de daar(ielling en het onderhoud
van dezelve in handen zal komen van onbevooroordeelde
mannen , die het goede te dezen opzigre kennen , en
hetzelve willen bevorderen ; opdat men , zoo veel mogelijk, buiten alle treden in ons vaderland kerkhoven
verkrijge, in een aangenaam oord gelegen , vooral ruim
en met booroen beplant, met breede wandelpaden doorfneden , en onder een behoorlijk opzigt gef'celd , hetwelk
de orde en zindelijkheid bewaart, en de hulpvaardige
hand biedt aan degenen , die met de nieuwe inrigting
van een kerkhof onbekend zijn , en wier bijzonder werk
echter veel bijdraagt tot het wel('tandige van het geheel.
Daardoor zou te eenigen tijde in ons vaderland het
woord kerkhof, dat thans op velerlei wijze zoo zeer
ontheiligd is, weder deszelfs ware beteekenis verkrijgen,
en ons tot ernst en leerrijke gedachten ftemmen.
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NOG EENS OPMERKING OVER HET ONTSTAAN VAN
ItET NOORDERLICHT,

Doolt DR. NURNBERGER.

Nadat Dr.

N R rr BE R GE R de, in het Mengelwerk
der Letteroefeningen, No. XV4 ISgo. overgenomene,
waarnemingen en bedenkingen aangaande liet Noorderlicht had medegedeeld, kwam hein de Bihliothèque uni
in handen , die een zaakrijk opftel over hetzelfde-verfl
onderwerp behelsde, waarvan hij vervolgens een kort
uittrekfel gaf aan zijne landgenooten. Wij meenen velen
onzer Lezeren geene ondienst te doen, wanneer wij ook
dit latere fchrijvenover een zoo merkwaardig natuurverfchijnfel opnemen
De fteller van het huk In de Bib?. unty. (dus luidt
het berigt van den Heer N u R N B E R G a yR) gaat an de
hoogst merkwaardige en ontwijfelbare daadzaak flit, dat,
in het algemeen en in het groot, de delfftoffen, en met
name de metalen , op eene regelmatige wijze over de
aarde verdeeld gevonden geworden, en wel in dier voege,
dat zekere metaalfoorten bijna uitfluitend tot bepaalde
landiireken fchijnen te behooren. Zoo lijn b. v. de zoogenaamde edele metalen, als goud, platina en zilver,
in grootere hoeveelheid Hechts tusfchen de keerkringen (*)
te vinden; koper, tin en lood heeft á hen doorgaans alleen op hoogere breedten , en liet ijzer behoort aan het
diepere noorden. Deze groote lagen ijzer in het noordelijk
gedeelte der aarde nemen met 32° N. E. eenen aanvang,
ftrekken zich van daar tut zoo verre het vasteland reikt,
en worden meest gevonden tusfchen den 4.511en en 65flen
graad noorderbreedte. In liet zuidelijke halfrond , daar-

(*) Men zou hiertegen kunnen aanmerken, dat in den
iaattten tijd goudklompen van 16 •tot sg pond in het Kau.
kaji/èhe gebergte zijn opgegraven. Doch, daar dit ge.
bergte niet verre van den noorderkeerkring ligt, fchijnt juist
deze omflandigheid eerder voor, dan tegen de ondertelling
te pleiten.
0
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entegen , heeft men tot nu toe, zoo verre er mineralogifche nafporingen gedaan zijn, geen zoo groote lagen ijzer ontdekt; eene omftandigheid , welke de zeldzaamheid der zuiderlichten , in vergelijking van de noorderlichten, (voor zoo veel men Rellen mag, dat het
ganfche verfchijnfel van de medewerking des ijzers afhangt) zeer goed fchijnt te verklaren.
Men befchouwe dan dat groote noordelijk ijzergewest
als de plaats eener geheel bijzondere werkzaamheid der
elektrieke ílof, welke door de bekende aantrekking van
het ijzer in ongemeene hoeveelheid daarheen gelokt wordt,
en zich van hier aan het aardrijk , tot herftelling van
het elektrieke evenwigt, weder mededeelt. Vandaar komt
het ook, dat in het zuidelijk halfrond, waar het, gelijk
is aangemerkt , aan die groote ijzerlagen , als middelen
ter afvoering der elektrieke ftof,, ontbreekt , de onweders meestal veel geweldiger zijn , dan ten noorden van
de evennachtslijn , dewijl dezelve daar de plaats van het
ijzer, in liet toevoeren van elektrieke ftof en herftelling
van het elektrieke evenwigt, moeten vervangen. Dit merk
-wardigonefchtpzdrvefchijnl
dampkring van de beide halfronden fchijnt althans op
deze wijze verklaard te kunnen worden. Men moet dus
liever deze onderdelling aannemen , daar het tot nu toe
nog niet gelukt is, iets anders , dat voldoet , over eene
zoo opmerkelijke zaak in het midden te brengen.
Om nu echter te bepalen, wat de alzoo door het
groote noordelijke ijzergewest ingezogene elektrieke Plof
noodzaakt, om juist in de nabijheid van de noordpool
weder uit te ftroomen , en dus die foort van loopkring te
vormen , waarvan het elektrieke verfchijnfel der noorderlichten in de poolgewesten afhangt — wordt in deze
onderftelling aangenomen, dat rondom de noordpool
eerie groote, opene en in elk jaargetijde vrije zee zijn
moet. Hiertegen zal men thans te minder bedenkingen
inbrengen, daar de laat(le ontdekkingsreizen in het noorden, en de waarnemingen der walvischvangers , die dikwijls zeer nabij de pool geweest zijn , naauwelijks eeni-
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gen twijfel daaromtrent overlaten. De voor(landers van
dit gevoelen, die men Polisten noemt, geven aan ge.
zegde poolzee eene wijdte van wel vijfhonderd geograftfche mijlen, eene onpeilbare diepte, en laten het water
in eene heeds durende hevige beweging zijn; en hiervoor fchijnen verfcheidene belangrijke daadzaken te pleiten. Volgens gefchiedkundige berigten, is deze poolzee
vóór ommtrent vier eeuwen ontoegankelijk geworden.
Eene aan de oostkust van Groenland ten jare 98o door
den Deenfehen Koning E R I K den Rooden opgerigte
Deenfche volkpianting heeft blijkbaar tot in de vijftiende
eeuw gebloeid, om welken tijd de ijsvelden te fterk toegenomen zijn, om verder gemeenfchap met het moeder
te laten. Maar ook dit aanwasfen der poolijsber•-landtoe
gen is binnen natuurlijke grenzen beperkt, welke niet
overfchreden kunnen worden; en het federt eenige jaren
opgemerkte afdrijven van ongemeen groote ijsgevaarten
uit liet noordelijk poolgewest naar zuiderlijker zeeën duidt
eene omkeering in die verflijfde lucht(lreek aan, en opent
het uitzigt, dat de onderffelde groote poolzee niet enkel
op den weg van natuurkundige gevolgtrekkingen én gefchiedkundige herinneringen, maar ook met het roer in
de hand te vinden zal zijn. Deze groote , Reeds vrije
poolzee is het, waar zich de van de ijzergewesten ingezogene en naar het binnentle der aarde toegevoerde elektrieke ítof weder verheft , en wel door middel van der.
zelver waterdampen opwaarts gedreven wordt, om voor
het oog dat wonderbare fchouwfpel voort te brengen ,
hetwelk onder den naam van Noorderlicht bekend is en
een zoo prachtig verfchijnfel oplevert. Men weet, dat,
ten gevolge der wenteling van de aarde om hare as, de
plaatfen in de nabijheid der evennachtslijn eene zeer fnelle
beweging hebben , waarin de poolgewesten niet deelen ;
welligt moet men hierin eene der oorzaken zoeken,
waarom juist deze ftreek zoo bijzonder gun(iig is voor
de vrije ontwikkeling en opftijging der elektrieke ftof van
het noorderlicht.
Men ziet (fchrijft verder de Heer Nil R N n E R a E R)
02
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uit deze korte opgave, dat de Heller van liet genoemde
Puk in de hoofdzaak -- de elektrieke natuur van het
met mij van hetzelfde gevoelen is, en
Noorderlicht
alleen In zoo verre verfchilt, dat hij zijne onderftelling
grondt op eene uitgebreide noordelijke landpreek, waar
ijzer bijzonder eigen is. Dat het ijzer daar in-anhet
die groote hoeveelheid wordt gevonden , is eene onwederfprekelijke daadzaak; en dat het ijzer eene naauwe
verwantfchap met de elektrieke lof heeft, kan mede
niet In twijfel getrokken worden. Het alhier medegedeelde verdient dus allezins opmerking.
—
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'? GYPTENAREN.

,p let was -bij de oude ,Egyptenaren eene algemeene
gewoonte, de graven der afgeflorvenen te verfieren met
afbeeldingen van de bezigheden en onfchuldige genoegens des aardfcheft levens. De onderzoekingen van
G' HAM P o L L 10 N 'hebben van daar reeds veel licht
verfpreid over de gefchiedenis en de leefwijze van dit
merkwaardig molk. Het fchilderwerk in de graven ,
voor bederf bewaard gebleven, (lelt ons deszelfs kunlien, handwerken en bedrijven als aanfchouwelijk voor
oogen. Wij zien ons verplaatst in de oudheid, en
merken met verwondering op , dat de mensch fleeds
en overal ten naastenbij dezelfde wetten in denken , gevoelen en uitvinden volgt. — Wij vertrouwen, dat liet
Onzen lezeren niet onaangenaam zijn zal, hier Benige
bijzonderheden dienaangaande vermeld te vinden.
Landbouw. Men heeft beweerd, dat de hedendaags
fche Italiaanfche ploeg volkomen dezelfde is , dien E NNIUSen VIPGILIUS bezingen, COLUMELLA en
VA R R o befchrijven. De Egyptifehe ploeg met al zijn
toebehooren, zoo als die thans nog gebruikt wordt, is
van nog veel ouderen oorfprong. Niet alleen zijn deze
werktuigen beden ten dage aldaar dezelfde, die ze vbór

,
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drieduizend jaren en vroeger waren; ook in het algemeen werd alle veldarbeid, de wijnlezing, de inzatneling van den hibiscus esculentus, het zaaijen, dorfchen,
inoogílen van liet koren, toen eveneens, als thans, gedaan. Laatstgenoemde werkzaamheid is op Bene kleine
fchilderij aldus afgebeeld : Twee osfen treden op den
dorschvloer diep in het ftroo , en worden door eenen
boer met een' puistigen ftok aangedreven. In hieroglyphen-fchrift Raat er onder: „ Hier wordt koren ge
boer zingt daarbij: Trapt toe, gij osfen -dorscht,"!en
trapt; want é6ne maat koren is voor u, het overige
voor den meester. Nog drie andere perfonen zijn daarbij
gefchilderd: een landman komt met den vollen korenkorf van den akker; een andere gaat weg met een' ledigen korf, dien bij zoo even op den hoop heeft gele.
digd; en een kind, met een' bezem in de hand, veegt
het koren bijeen, dat van onder het ftroo ten voorfchijri
komt. Het beeldwerk en de fchilderijen in de graven
te Beni-Hasfan en Elethia toonen ons ook ten duidelijkfle, op welke wijze de Egyptenaren de druiven traden, den most perften en in aarden kruiken bewaarden.
Deze behandeling was zeer eenvoudig en onvolkomen --^
menfchenkrachten werden er niet bij gefpaard: zij kenden de wijnpers nog niet; de voeten van verfcheidene
landlieden , die allen met de handen zich aan een , van
het dak nederhangend en onder in zoo vele kleinere gedeelten vaneengefcheiden , touw vasthielden , vervingen
de plaats daarvan. De uitgeperfte druiven werden vervolgens in eenen zak gedaan, welken men dan zamendraaide, gelijk wij het linnen bij de wasch uitwringen.
De vaten, in welke men den wijn bewaarde, waren
klein; zij konden van vijftig tot honderd, ten hoogde;
van onze llesfchen bevatten. — Ook de andere werktuien van den landbouw der oude Egyptenaren zijn een
aantal is slechts gering, en zij heb -voudig;erzl
dezelfde gedaante, als de gereedfchappen, die nog-ben
heden in Egypte gebruikt worden.
Veefokker] en Ifee rtfe9t kuist. Groot is de menig
-

1$6

IETS OVER HET HUISELIJK LEVEN

te van pverblijffelen, welke hierop betrekking hebben.
Zoo ziet men eenen zwijnenhoeder met eene groote
kudde zwijnen; een bewijs, dat de Godsdienst daar te
lande het gebruik van varkensvleesch niet verbood.
Volgens HE R 0 D 0 T us, lieten de Egyptenaren liet
uitgezaaide koren door varkens in de met Nil-slibben
overdekte akkers trappen; uit fchilderwerk fchijnt te
blijken, dat fchapen dit werk deden. De egge, toen
welligt nog° onbekend, was dus niet in gebruik. Verder ziet men fchaapherders , geitenhoeders , koeherders ,
eene koe, waaraan te gelijker tijd een kind en een kalf
zuigen; hier meikt men koeijen, daar maakt men kaas;
ginds wordt eene geit geflagt en afgetrokken; en bij elke
van deze verrigtingen is een Koptisch woord in hieroi
glyphen-fchrift bijgevoegd. -- Ook de werkzaamheden
van den veeiirts zijn afgebeeld. Zoo ziet men eenen os
binden en op den grond nederwerpen; de arts grijpt
het dier in den bek; eene groep van drie zieke runde
Raat daar uitnemend fchoon naar de natuur bij ge-ren
andere fchilderijen is men bezig eene gans-teknd.Op
ligten
; er komen mannen voor, die geiten
de pip te
en gazellen behandelen ; voorts iemand, die het toezigt
op ooijevaren had. Hieruit beluit men, dat het den
Egyptenaren gelukt was, gazellen te temmen, en dat
zij ooijevaars aten. Ac E n B t (Oostenri ksch Conful
te i'lxandrië) heeft er een' geproefd in Nubië, en verzekert, dat de fmaak uitmuntend is. Het verdient
voorts opmerking, dat nergens op de fchilderijen eenig
fpoor van den kameel en buffel voorkomt; deze dieren
zullen dus waarfchijnlijk in lateren tijd door Arabieren
ingevoerd zijn. Het is echter niet wel te begrijpen ,
hoe, zonder den kameel, de handel met Indië en het
binnenland van Afrika die uitgebreidheid heeft kunnen
erlangen , welke dezelve had ten tijde der i T oLEMAE ëN.

Kunflen en Handwerken. De verzameling is , wat
dit vak aangaat, zoo rijk, dat wij de voorwerpen
flechta opnoemen kunnen. Daar komen verfcheidene af-
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beeldingen van pottenbakkerijen voor ; het vaatwerk heeft
geheel den vorm van de kannen der hedendaagfche
4rabieren; maar het rad, dat thans met den voet
wordt gedreven , werd destijds met de hand in beweging
gebragt. Voorts ziet men alles , wat bij het vervaardigen van lijnwaad plaats heeft , van het fpinnen af tot
het afmaken van het weeffel — de kunst is nog in hare
kindschheid, maar eveneens wordt nog in de tenten der
Bedouïnen geweven, en zoo weefde men ook weleer
onder de Aartsvaders. Op andere fchilderijen ziet men
lieden, die hout kloven, fchrijnwerkers, fchoenmakers
en lederbereiders, wapenfmeden, verwers, die houten
huisraad verwen, lastdragers , die zware balken dragen,
beeldhouwers, die fphinxen vervaardigen, kunftenaars,
die reusachtig beeldwerk beitelen, polijsten en befchilderen, lieden, die eenen krijgswagen met al deszelfs toebehooren maken , fteenhouwers, verfwrijvers , goud
vervaardigers van ingelegd werk, touwllagers ,-fined,'
fcheepstimmerlieden , glasblazers , die flesfchen en val
parels blazen , flootgravers , goudwegers , wasch--fche
vrouwen, enz. Op eenige afbeeldingen ziet men werk
verrigten, waarvan wij thans geen begrip hebben. Bij
de waag komt iets merkwaardigs voor: op de eene
fchaal ziet men eenen os afgebeeld; in de andere liggen verfcheidene gouden ringen. Ook vindt men, op
andere tafereelen, in plaats van den os, een kalf op de
weegfchaal, of eene geit, en zelfs eenen kikvorsch.
C H AMPO L LION meent dit zoo te kunnen verklaren:
De kevers, die men overal in Egypte menigvuldig , van
elke grootte en uit onderfcheidene f{ofFen vervaardigd ,
vindt, waren eene munt, in plaats van welke, bij
voorwerpen van grootere waarde, zilveren en gouden
ringen gebruikt werden ; de kleine beeldjes van osfen, kalveren, kikvorfchen zouden dus niets anders
zijn, dan gewigten, die oorfpronkelijk misfchien zoo
veel waarde hadden, als de afgebeelde dieren golden,
doch naderhand eene Poort van bepaalde munt werden.
Zeide men derhalve, dat eenig wapen of vaatwerk twee
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osfen of twee kalveren waardig was, zoo meende men
een gewigt in goud, of een aantal gouden ringen, ter
zwaarte van tweemaal het bepaalde gewigt in osfen- of
kalver- beeldjes.
Spijzen en huisraad. Hier bevredigt de verzameling
onze nieuwsgierigheid in ruime mate. Men ziet op de
fchilderijen allerlei huisraad , fopha's , bedden , kasten ,
ftoelen, kannen, gouden en zilveren vaatwerk van ongewone gedaante, maar fraai bewerkt, enz. Mannen
en vrouwen aan de kaptafel laten zich op de harp iets
voorfpelen , en door dwergen of narren onderhouden.
Ook de keuken is niet vergeten ; de kok bereidt
vleesch, waaraan hij verfchillcnde gedaanten geeft, om
oog en fmaak te gelijk te voldoen; het nageregt bellaat
uit ooft en lekkernijen; hier fchilt men uijen , daar
Jneedt men brooddeeg niet de voeten ; ginds worden
ganzen gemest, geplukt , gekookt of gebraden ; een flager Plagt een rund; vrouwen, met eetwaren beladen,
komen op de groenmarkt, en de ho;mcester fchrijft op,
wat hij uitgeeft , om voor zijnen heer rekening en ver
te kunnen doen. Op twee afbeeldingen-antwordig
ziet men twee draagfloelen van onderfcheiden maakfel; de
Bene, rijk verfierd, wordt op de fchouders gedragen , -de andere, zonder wielen, als eene flede getrokken.
Spelen. Daar komen eenigen voor, waarvan wij geene
beteekenis of doel weten ; doch op Gene fchilderij ziet
Iaen duidelijk twee fpclers fchaken of dammen ; de ftukken gelijken die van het Arabisch fchaakfpel. Op eene
andere werpen Benige perfonen eene piek of fpitfen (lok
naar een wit. Zeker zou niemand gedacht hebben , fiQ
de graven der oude .Egyptenaren een fpel afgebeeld te
vinden, dat men thans alleen nog in de kroegen in Ita.
lié aantreft, en waarvan de hedcndaagfche bewoners van
Egypte niets meer weten ; namelijk het morra -fpel : daar
koeren twee perfonen op voor, welke de vingers tegen
elkander uitdeken, en de daarbij gefchreven Egyptifche
naam van het feel beteekent raden. Op den wand eener
got te li rdi•Hasfan, die zeef tijk an too: celen uit liet
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huifeli;k leven is, ziet men worftelaars, ten getale van tweehonderd, in zeer verfchillende houdingen. Om de bewegingen en de om elkander geflingerde ledematen der kampenden
te beter te doen uitkomen , heeft de fchilder den eenen tel
-kenswit,d
anderen zwart afgebeeld.
Gezang, Muzak en Dans. Wij kunnen geene hooge ge.
dachten van het gezang der oude Egyptenaren hebben, zoo
het aan dat der hedendaagichen eenigermate geleek; en mogen wij naar het handgeklap oordeelen , waarmede aanfchouwers en toonkunítenaars den zang begeleiden , zoo fcbijnt
dezelve niet anders geweest te zijn. Evenwel komen er op
de fchilderijen harpen van een ongemeen fierlijk maakfel voor,
lieren, die misfchien later den Grieken tot voorbeelden dienden, regte fluiten, dwarsfluiten, dubbele fluiten, cimbalen,
trompetten, en eene mandoline met zeer langen hals, zoo.
als men er thans nog heeft. — De dans was Reeds bij alle
volren uitdrukking van vreugde; en meestal nemen beide
geflachten gelijkelijk deel daaraan. Maar bij de oude Egyptenaren dansten de mannen afzonderlijk onder elkander, en
zoo ook de vrouwen. Danfen, waarbij mannen en vrouwen
vermengd zijn, vindt men niet afgebeeld. Overigens fchijnt
het, dat de vrouwen te gelijk dansten en zongen, gelijk
de hedendaagfche danferesfen, welke men alme noemt; maar
die van den ouden tijd hebben betere houding, zijnde foms
zoo vlug en bevallig , dat men ze op het Vatikaan niet
fraaijer zien kan. Anderen voeren wonderlijke danfen uit en
doen kunnen; zij flaan achterover, en vormen alzoo op
handen en voeten eenen boog.
Scheepvaart. Men vindt verfcheidene vaartuigen van ver
grootte afgebeeld. De fieraden zijn rijk en keu--fchilend
rig bewerkt. De fchuiten hebben vierkante zeilen, en deels
riemen , deels niet. De fchepen voor reizigers waren anders, dan de vrachtfchepen, en hadden een of twee vertrekken , gelijkende op de hedendaagfche cangie en dahabie..
De vaartuigen der oude Egyptenaren werden met veel zorgvuldigheid verfierd : de zeilen b. v. zijn in velden van t wwee
of meer kleuren verdeeld, en rondom loopt een breede
zoom met fchilderwerk; aan het roer ziet men gefneden
beeldwerk ; de wanden of zijden van de kajuit zijn met
openingen voorzien; eene zeer fraaije zitplaats van ingelegd
werk, eenigermate Benen troon gelijkende, was voor den
kapitein be.temd , wanneer biij de frisfche lucht genieten
wilde.
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Jags. Er is flechts eene enkele fchilderij gevonden, waar.
op de krokodilienjagc wordt afgebeeld, en deze is nog daarenboven zeer onvolkomen. Maar de jagt op hazen , gazel.
len , antelopen, ja zelfs op wilde dieren in de woestijn,
komt menigvuldig voor. De vogelvangst ziet men zeer dui.
delijk gefchilderd; de netten zijn vol eenden , ganzen en andere groote vogels. Er worden ook vogels met den llrik
gevangen. Het is inderdaad belangrijk, op te merken, dat
de Ouden bij deze jagt even als wij te werk gingen; fleep
firikken — alles is gelijk bij ons. Hoe oud zijn-net,
misfchien eenige vermakelijkheden , die wij voor nieuwe
,uitvindingen houden 1
Natuurlijke Gefchiedenis. De verzameling heeft zoo vele
afdeelingen, als de natuurlijke gefchiedenis hoofdklasfen bevat. Het belangrijk(te is het zoologisch gedeelte , wegens de
treffende waarheid en fijnheid der teekening. l)aar komen
vogels voor, welke men thans niet beter en fraaijer zou
fchilderen ; ook fommige visfchen en viervoetige dieren zijn
uitmuntend. Verder ziet men fabelachtige dieren , onder
anderen een viervoetig gevleugeld dier, en misfchien enkele,
-wier foort uitgeftorven is. Eenige zijn hecht geteekend en
grof gefehilderd , b. v. de giraffe.
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Landungsgefchichte der Englander and Rusfen in Holland
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burg, t$oo.

EVER DE BEKENDHEID ONZER LETTERKUNDE, ENE, 191

i ebensgefchichte von P. CAMPER. Uebers. von j. n. K z V P.
Stendal, 1792.
LEEUWENHOEK, (A.) Select Wocks, transl. fr. the
Dutch by s. II o o x E. London, I 8 i o. i V. 4W.
Alle de werken van L E E U W E N H O E K zijn in het Latijn,
7 Deelén , 4t0. in 1722 overgebragt. Zie E B E R T, 411g.

Bibliog. Lexicon, Art. LEEUWENHOEK.
LIMBURG BROUWER , (p. v A N) Esfai fur la beauté
morale de la Poëfre d' H o M t RE. Liege, i 830.
-- ----- — -- -- Esfai fur la beauté
morale des Poéfies de P 1 ND A R E. Bruxelles, 1830.
L O G Ir E M , (H. VAN) Les Harmonies de la Nature,
Poëme en V Chants, trad. librement etc. par A. C L A V AE. E A U. dmff. 1829.
L u z A c, (E.) Betrachtungen fiber den Urfprung des Han.
dels, nebst der Macht der Hollander, die allmahlige Zunahme ihres, Handels and ihrer Schiffahrt , die wirkenden
Urfachen ihres Wachsthums and ihrer Abnahme, and die
Mittel fie wieder zu heben and zu ihrem vormahligen Flor
zu bringen ; nach der neuen , veranderten , vermehrten and
verbesferten Ausgabe des Reichthums von Holland übers. von
1. A. ENGELBRECHT. Greifswald, 1788-90. 4 Th. 8°.
Men vindt nog twee vroegere Duit/the vertalingen van
Hollands Rijkdom. De eerie in 1778 , door 1. L. B E N Z L E R;
de andere van L u DE R in 1788 , onder den titel van: Ge-

fchiehte des Hollr ndifchen Handels.
M.
KAR U M , (M. VAN) Beobachtungen and Verfuche liber
die Rettungsmittel Ertrunkner. Uebers. von E. G. B. RE B E NS T R E I T. Leipzig, 1796.
MEERMAN, (j.) Gefchichte des Grafen wi L H EL IYI
Von Holland, Rom. Königs. Leipzig, 1787, 88.
Slechts de twee eerfie Deelen zijn van deze vertaling in
't licht verfchenen.
----- Nachrichteu von Grosfbrittanien and
Irland. Nurnberg, 1789.
Eene andere Duit/the vertaling van dit werk verfcheen
datzelfde jaar te Leipzig in het licht.
----- Reife durch Preusfen, Oesterreich,
Sicillen, and einig and. jen. Monarchien gränz. Liinder.
Braunschweig, 1794. 2 Th. 8°.
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MEERMAN, (j.) Reife dutch das Norden and Nord.
Osten von Europa in d. I. 1797-1800. Weimar, 181o.
METER E N, (E. VA N) Nederlandfche Historian.
Deze zijn in bet Fransch en tweemalen in het Hoogduitsch
overgebragt. De beste Hoogduitfche vertaling is van 1669 te Amferdam. Zie E B E R T, 411g. Bibliogr. Lex. Art. V. M E T E R E N.
M I C H E L L, (j. r.) Medic. Abhandl. von den Katarrhalfiebern. Coblenz, 1 793•
Mu N TI N C H E, (u.) Die Pfalmen. Uebers. von E. H.
SCROLL. Halle, 1792.
--------- Die Spruche Salomons. Uebers. von
C 11 O L L. Frankfurt a. M. , i 800.
1\lUSSCHENBR0EK, E sfai de Phyfique.
5 JET.

Trad. par bi ji s-

Leyden, 1 739•
N.

Nit U W E N TIJ?, (B.) Die Erkdnntnisz der Weisheit ,
Macht and Güte des G6ttlichen Wefens aus dem rechten
Gebrauch deter Betrachtungen aller irrdifchen Dinge diefer
Welt: zur überzeugung der Atheisten and Unglaubigen.
Sammt einer Vorrede von CHRIST. WOLFF. Aus dem
Holll ndifchen ins Franzófifche and Englifche i berfetzt , and
darin bereits zum flinftenmale gedruckt; anjetzo aber wegen
feinem felbst eigenen hohen Werth aus feiner urfprünglichen
Sprache suf vieler Begehren ins Hochdeutfche treulich ubergebracht , von w. C. DA U MANN. Frankfurt and Leipzig ,
Ip32. 4to.
De Engelfche vertaling van dit werk is vervaardigd door
C II A WI B E R L A 1 N E in 3 Vol. 8vo. ondet den titel van :
The Religious Philofopher. Zie WA T it it, Biogr. Diet. Art.
;VIKUWENTIJT.
Ni E U w H OFF,

(j.) Ambasfade de is Compagnie Orientale des Provinces unies vers l'Empereur de la Chine on
grand Cham de Tartarie, mis en Frangais par J. LE CA RL'ENTIEP. Leyde, 1665.
De Latrynfche vertaling van dit werk verfcheen in i668;
de Duitfche in 1669.
O.
O R B E R S E , (w. A.) Entwurf einer allgemeinen Charakterkunde. Uebers. von E. H. S c H O L L. Cot/Ia, 1790.
OLIVIER, (j.) Land- and Seereifen im Niederiiindifchen
Indien and eii.igen Britifchen Niederlasfungen, unternommen in dem Zeitraum von 1817 bis í8a6. Weimar, 1830.
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O M M B R E N, (v A N) Ueber den n O R A ,Z. tiebers. von L.
WALCH and ein. krit, Anhang von u. u. A. EteNsT3DT.
Leipzig, 1792.
P.
P O T T ER, (H.) Relfe durch die alten and neuen ostlichen Departementen des Königreichs Holland and des Her.
zogthums Oldenburg im J. 18o8. Weimar, 1811.
----- Reife durch einen grosfen Theil von
Siid.Holland in den J. 1807, 8. Weimar, í81I.
R.
REGENBOGEN, (J.) Kurze Gefchichte der Remonílranten. Uebers. von H. Al. A. CRAMER. Lemgo, 1781 -84.
Th. 8 °.
REND 0 R P, (j.) Geheime Nachrichten zur Aufklárung
der Vorfälle wàhrend des letzten Krieges zwifchen England
and Holland. lyfit erlaut. Anm. Leipzig, 1793.
R 0 G G E, (c.) Abrisf der Gefchichte der neuesten Revolution in den Vereinigten Niederlanden. Gottingen, i800.
S.

S CH U L T ENS, (II. A.) Das Buch Hiob , aus dem Hebr.
nit Anm.; vollendet and herausgeb. von H. MUNTINGHE.
Leipzig, 1 797.
S 0 L I N GE N, (A. VA N) Dus Mechanifche der Geburt er.
klárt, bewiefen and zuruckgefuhrt auf e. aug. Grunds.
Uebers. von s AL o M 0 N. Hannover, 1801.
SPEEL VELDT, (I.) Briefe fiber die Infel Walcheren,
Weimar, I B i o.
SPLINTER S A V O R I N U S, (j.) Reife nach dein Vorgebirge der guten `I -Ioffnung, Java and Bengalen, in den
J. x768-7I.
STIPRIAAN LUISCIUS, (A. VAN) Abhandl. zut Beantw. der Frage: welches find die Urfachen der Faíilnisf
In vegetab. and thieris. Subhanzen ? and welches find die
Erfcheinungea , die durch fie in ihnen erzeugt werden i' Uebers. von J. L. D R: N G. Marburg, 1800.
S T R A T I N G H, E z. (s.) Ueber die Bereitung, die Verban.
dungen and die Anwendung des Chlors in chemifcher, medicin., ókonom. and technifcher Hinficht. Frei aus dem
Holl. , mit Benutzung des neuesten Werkes von Cu EVA LL I E R find mit Anm, vom Prof. C. G. KAISER. Ilene.
Riau, 1829.
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STUART, (M.) Römifche Gefchichte. Uebers. von F.
Dusfeldorf, 1796-1803. 4 Th.
---- Der Mensch, wie er erfcheint, oder Dar.
ftellung aller Volker der bekanncen Welt. Mit Vorrede and
Anm. von F. L. F R O R I E P. Krefeld, 18o6-18ío.3 Th.
S ij L, (s.) Origine et Prosperité des Pays-bas. Trad. du
GALL.

,

Holl. par. A. G. C H

2

O T I N.

Bruxelles, 1829.
T.

(j.) Leben and Charakter Dr.
Prof.
zu
Leyden.
Siegen, 181o.
s. F. j. EAU'S,
TE I S SE DR

E L' AN GE,

V

.

VOS, (MICHAEL CHRISTIAN)Desfen LebenandSchickfalc als evangel. Prediger an verfchiedenen Stellen in Holland, Afrika and Afien. Balel, 1829.
V R O L I K, (G.) Mémoires fur quelques fujets intéresfans
d'Anatomie et de Phyfiologie. Ami?. 1823.

W.
W A GEN A AR, (j.) Allgemeine Gefchichte der Vereinigten
Niederlande , von den Bitesten bis auf gegenwártige Zeilen:
sus den glaubwiirdigtlen Schriftflellern and bewährcen Urkunden verfaszt. Uebers. von E. T O z E. 1756-67. 8 Th. 4c0.
W A I T Z, (F. A. c.) Practifche Beobachtungen ober einige
favanifche Arzneimittei. Ljebers. and mit Anm. von J. B.
FISCHER. Leipzig, 1829.
WITSEN, (N.) Aeloude en Hederdaegfche Scheepsbouw
en beloer. 4m11. 167 .
Dit werk, benevens: De ervaren Stuurman, van eenen
onbekenden, erlangde de eere van het eerst uit eene andere
taal in het Rusfisch te worden overgezet. S CH L+ L T EM A,
Rusland en de Nederlanden, IIIde D. bi. 3:.
Wij, (G. J. VAN) Vermischte Chirur. Schriften. Nurn.
berg, 1786.
------------- Sammlung einiger wichtigen Wahrnehmungen. Uebers. von j. a. D E R I C H S. Stendal 1 794•
,

IJ.
Ij P KY, (A.) Phyfologifche Beobachtungen über die will.

ki hrliche and unwillkurliche Bewegung der Muskeln. Uebers. mil Anm. von J. IC. F. L E U N E. Leipzig, 1789-
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Zujfand der Cegenwdrtige , and die wahre Staatsverfasfung
der Vereinigten Niederlande, worin ihre weisliche Staats
bis hieher entb.-verfasungmtdHi,vo67an
Leipzig, 1 749 5 • 7 Stukken.
Dit werk 'is eene vertaling van het eerlte Deel van den
Tegenwoordigen Starst der Vcreenigde Nederlanden.
-

HET HOLLANDSCH HART.
Met recht dan mag den Batavieren
(De waarheid wettigt zulks) de groote naam verfteren,
Van 't edelst volk te zijn der aard'.
BILDERDIJK.

K

om, Zangtier t kom, de lier gevat,
Al is u 't oog van tranen nat,
Al loost gij telkens dieper zuchten;
De boezem, die met Holland treurt,
Moet zich in 't Hollandsch lied verluchten;
Kom, moedig 't hoofd dan opgebeurd !
Ja, wisch de tranen van uw wang,
En zing een vaderlandsch gezang;
Zing, zing het Hollandsch hart ter eere 1
U, wie onhollandsch worde of zij,
Wie ooit dien adel af mogt zweren,
U immers blijft die adel bij.
Het Hollandsch hart — o, fchoone Plof
Voor uwen zang, voor uwen loft
Toon, toon dan ongewonen ijver;
Wring flouter klank ten gorgel uit ,
En fpan de zilvren (naren ftijver
Van uwe aan deugd gewijde luit.
Mijn Vaderland) zoo groot weleer, —
Ach 1 thans, misfchien, zoo groot niet meer, (*)
Maar echter nog uzelven waardig,
Het edelíte in Europa's rij,
Hoe (nood en valsch en onregtvaardig
De nabuur ook omtrent u zij.
(') Gedicht Nov. of Dec. z83o.

Redact.
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Schoon ook de Tijd het lauwerloof
Aan Hollands fchoone Maagd ontroov',
En hare glorie moog' bedekken, —
Iets, dat en tijd en moedwil tart,
En eeuwig haar tot roem zal (rekken ,
Is haar onfchendbaar Hollandsch hart.
Spuw, Lastert fpuw uw helsch venijn;
Dat hart zal altijd fchootvrij zijn:
Hoe ooit uw gifte pijlen vlogen,
Hoe gij het ook te fchenden tracht,
Bet zal zich altijd meer verhoogen;
Dat hart Is boven uwe magt.
Dat hart, zoo waarlijk goed en groot,
Is ons 't onfchatbaarst, dierst kleinood:
0, dat we er fleeds onze eer in vesten 1
Dat nimmer dwaze modezucht
't Moedwillig trachte te verpesten i
Door d'ademtogt der zuiderlucht)
Pet Hollandsch hatl, =-= éen hart, wel waard
Te zijn ten voorbeeld aan heel de aard',
zichzelf gelijk door alle tijden ,
In deugd, in moed, In ijver groot ,
In voorfpoed kalm, gedwee in lijden,
Gerust bij 't dreigen van den dood.
1

Neen, noem die kalmte, bittre Nijd!
Geen ijskoude onverfchilligheid ;
't Bataaffche hart kan ook wel gloeijen :
Waar 't Vaderlaild of Vrijheid geldt ,
Daar zal 't gevoel door de aadren vloeijen
Met onwe@rliaanbaar firoomgeweld.
Daar zal een heilig ijvervier
Die fchatcen , aan het hart zoo dier,
Voor allen aanval vrij doen waren;
Daar grijpt het fier de wapens aan ;
Daar zal het aller harten fcharen ,
Om onverfaagd tgp thud ce gaan.

HET HOLLAND&CH HART.

Zoo toonden wij, in iedere eeuw,
Den moed, de krachten van den Leeuw ,
Die, komt een vijand hem befpringen ,
Zijn tanden wet, zijn' klaauw verheft,
En hem bedreigende aterlingen,
Niet onbefuisd , maar zeker , treft.
Dit ondervondt gij, trotfche Stad,
Die zeven bergen zaamgevat
En met uw muren had omgeven,
En die den fchepter van 't Heelal
Hield in uw balen vuist geheven ,
En 't wetten gaaft van uit uw' wal!
Dit ondervondt gij, wreede Vorst,
Die Hollands vrijheid fnuiken dorst,
Onwaardig zoon eens grooten vaders!
Tuig, Spanje! heugt u 't Hollandsch bloed,
Dat ziedend vloot door Hollandiche aders,
Vergoten door uw' euvelmoed?.
Ja, wonderen van dapperheid
Zijn, Klio! in uw boek verfpreid ,
Door Hollands heldenteelt bedreven;
Hun namen zijn met gulden fchrift
In uw gefchiedrol opgefchreven
En op uw gloriezuil gegrift.
Ziedsar dien moed, dien Leeuwenmoed,
Niet dien van 't vaisch Hyeengebroed,
Dat klaauwen faat naar wereloozen;
Neen ! moed, die fchoon, die edel is ,
Waarom geen wang behoeft te blozen,
Geen' vijand zelfs tot ergernis.
Een moed, met reine deugd gepaard,
Alleen het Hollandsch harte waard,
Gekenmerkt door een rein geweten;
Eene onomkoopbre trouw daarbij ,
Die pligt en eed nooit was vergeten.
En voor geen lokfel week ter zij'.
P
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Onwrikbre trouw aan eed en pligt,
Die noch voor goud noch dreigen zwicht; —
Zoo weten honderdjarige eiken,
Te midden van het normgetij ,
Van zijwaarts wanklen noch van wijken,
Hoe fel de noordorkaan ook zij.
Die trouw deed Beyling firafwaart gaan,
En willig voor de beulen faan ,
Die hem als vijand deden f'erven;
De trouw deed Hollands Regulus
Met fieren moed het leven derven,
En Schaffelaar als Curtius.
Die trouw hebt gij, doorlucht Geflacht,
Dat Holland als zichzelven acht,
Oranjetelgen! ondervonden;
Die trouw heeft altijd u getlerkt;
Met haar hebt ge alles onderwonden ,
En ieder heldenftuk bewerkt.
Die trouw, o Willem ! eedle Vorst 1
Blaakt ook voor U in onze borst,
Opdat uw troon de muitzucht carte.
Ja, 't Vaderland en uwe kroon
Zijn even dier aan 't edel' harte
Van elk regtfchapen Bato's zoon.
0 Hollandsch hart ! die Leeuwenmoed,
Die trouwe en vuurge vrijheidsgloed
Zijn niet, naar waarheid, af te malen;
Maar even min uw zachte zeên ,
Uw fille deugden, die heur firalen
Weldadig fpreiden om zich heen.
Wie fchetst toch die flandvastiglleid ,
Dien ernst, die immer noeste vlijt,
Opregtheid zonder kruipend vleijen ;
Wie, dien opregten, zuivren aard,
Wars van bedrog en kunstnarijen ,
Waar gil altijd aan kenbaar waart?

HET HOLT.ARDSCH HART.

Waar, waar toch is een volk geweest,
Waar zulk een echt godvruchte geest
Steeds heerschte in hooge en lage 1}anden
Waar werd meer tot Gods eer verrigt,
Dan in de dierbre Nederlanden?
Waar meerder waarlijk goeds gefticht?
Waar heerscht meer echte burgerzin,
Waar meer opregte deugdenmin ,
Dan hier? Op welke plek der aarde
Hield m' immer u, Weldadigheid!
U, Goddelijke 1 in hooger waarde?
Waar hebt gij zoo veel glans verfpreid t
Zoo draagt gij dan in uw gemoed
De milde bron van overvloed,
Van volksgeluk en rijken zegen,
Mijn Landgenooten 1 Uw geluk
Is in uw Hollandsch hart gelegen:
Wie dan , die 't immer u ontrukk'?
Nog klopt u zulk een hart in 't lijf,
En geeft, door menig fchoon bedrijf,
Bewijs daarvan, mijn Landgenooten!
ja, wie er ooit aan twijflen moog',
Nog houdt uw borst dien fchat omfloten,
Mijn zang en andrer zang te hoog!
Als erfdeel heeft het voorgeflacht
Dat Hollandsch hart u aangebragt;
Gij mogt het ongekreukt verwerven ;
O , laat het zóó aan 't nakroost na,
Doe 't hun zóó ongefchonden erven,
Opdat het nimmermeer verga !
Zoo (tort de volle korenaar,
Van onwaardeerbre korven zwaar,
Die korven we@r in de aarde neder;
De zomer fpreidt zijn' zachten gloed,
Een andere oogst verfchijnt er weder,
Die weer een derde kiemen doet.
P2
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Zoo zong ik 't Iiollandsch hart. Ontvarg,
Mijn Vaderland! ontvang den zang,
Dien zich uw zoon dorst onderwinden!
Gij, harten, die mijn' zang gevoelt,
Mogt gij uzelve er in hervinden ,
'k Had niet vergeefs uw' lof bedoeld!

IETS OVER DE SINrT•SIMONISTEN IN FRANKRIJK.

W

ij beleven een zeer onrustig tijdperk. Velerwegen ver
zich eene vreefelijke woeling onder de menfchen. Wat-ton
is dc oorzaak van dit onophoudelijk trachten naar verande.
ring? Velerlei omfiandigheden hebben medegewerkt, om den
menfchelijken geest op te wekken to nadenken. Beflaande
inrigtingen voldeden niet overal aan de behoeften van het
thans levende geflacht. Een clerk verlangen naar verbete_
ring openbaarde zich bij zeer velen. Deze wensch , hoe betamelijk ook op zichzelve , doeg weleens tot gevaarlijke
uiteruien over. Ginds en elders werd het bijgeloof vervangen door ongeloof, twijfelarij , onverfchilligheid. Ook hierin
kon het gemoed der menfchen geene bevrediging vinden. De
heerfchappij van Rome had een' geweldigen fchok ontvangen.
Het woelige Frankrijk vooral fnuikte de aangematigde magi
des zoogenaamden Stedehouders van C II R I S T U S. Met den
val van NAPOLEON kwam er aanmerkelijke verandering in
den toefland van ons werelddeel -- volken en Vortten haakten naar rust. Nu fcheen gelukkiger toekomst aan te lagchen; en de dienaren van het rijk der duisternis maakten van
de (lemming der gemoederen gebruik , om weder den ouden
invloed te bekomen. Terwijl de Staatkunde het tielfel der
wettigheid dreef, poogde Rome het verloren gezag te herwinnen. Schijnbaar gelukte dit , ten deele althans en voor
eenigen tijd ; van eertien af was echter te voorzien, dat
niet allen zich weder onder het juk der dienstbaarheid gewillig zouden buigen. De kunstgrepen zelve, die men federt
eenige jaren heeft aangewend , om Romes heerfchappij te
verzekeren , getuigen van hare zwakheid. De verouderde
vormen van het Katholicismus voldoen niet langer aan de behoeften van alle de leden dezer kerkgemeenfchap. Merkwaardig
is uit dien hoofde het ontltaan van de fekte der St.-Simonisten in Frankr ij k. Deze lieden koesteren grove wanbegrippen.
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In zekeren zin zonde men hen godsdienftig-wiijsgeerige diveepers
kunnen noemen. Hunne afdwalingen en overdrijvingen bewijzen
intusfchen, dat zij in de beflaande inrigtingen desgeiijks grove
gebreken opmerken, en dat Jezuiten, Misfionarisfen en Con.
gregationisten hun doel niet bereiken , daar velen, die in de
Roomfche kerk zijn geboren en opgevoed , de behoefte aan
hervorming diep gevoelen , hoe zeer zij dan ook in hun zoeken naar het betere vooreerst nog op bijwegen afdwalen.
De stichter van dezen aanhang was zekere S T. SI MO N.
Deze man had zijne gedachten laten gaan over maatfchappeljk geluk en over de beste inrigting van den Staat. Eenigen tijd na de terugkeering der a 0 U R B ON S gaf hij een
gefchrift uit, dat aanvankelijk weinig opzien baarde, maar
wegens den zonderlingen inhoud als belagchelijk werd voor
dagbladen. Evenwel kreeg hij aanhangers, en,-getildn
offchoon hij reeds federt eenige jaren dood is, breidt zijne
fchool zich uit, zoo te Parijs, als in andere fleden , en is
allengs een godsdienílige en ftaatkundige aanhang geworden.
Kort na de laat(le omwenteling in Frankrijk verfcheen ooit
eene aankondiging van het tijdfchrift POrgantfateur, dat de
St.-Simonisten uitgeven wilden, om hunne grondhellingen te
ontwikkelen , en de mogelijkheid van derzelver toepasfing op
de beflaande burgerlijke maatfchappij te toonen. ST. S IMON
en zijne aanhangers hebben, zoo het fchijnt , zeer menschlievende bedoelingen. Zij zien, dat aan het geluk der volken nog zeer veel ontbreekt. Dit willen zij verhelpen en
eene betere orde van zaken invoeren. Zij geven echter te
weinig acht op het beltaande en door ouderdom gewettigde ,
maar willen den Staat geheel anders regelen , even alsof zij
ledigen grond te bebouwen, of eene nieuwe vol'lplanting in
de wildernisfen van Amerika aan te leggen hadden. Daarom
worden hunne voorlagen , hoe veel goeds er ook in zijn
moge, befpot, als ijdele droomerijen. Bijzonder heeft men
gelagchen om de gemeenfchap van goederen , die zij invoeren wilden. In een land , waar de een millioenen bezit, en
de andere zijne naaktheid naauwelijks met lompen kan dekken, zal deze leer wel niet algemeen aangenomen worden.
De arme zou gaarne het plan in werking zien; maar welke
welfprekendheid is in Raat, om ook den bezitter van millioenen daartoe te bewegen?
De (lichter, ST. S I MO N • heeft zichzciven om het leven
gebragt; maar de aanhang is blijven be(taan en fchijnt allengs
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we te nemen , niet alleen te Parijs, maar ook in andere der
voornamere Reden des rijks. Te Brusfel, waar men in alles
Franfchen wil naapen, is , volgens de jong(ie berigten, ook
al poging gedaan, om de nieuwe leer te verkondigen, of
dezelve daar aanhangers zal vinden, moet de tijd nog leeren;
aanvankelijk werd dezelve er tegengefproken , maar aan den
anderen kant beriep men zich op de volkomene(!) vrijheid
der Belgen. Den meesten opgang heeft buiten twijfel het
felfel van sr. S IMON te Parijs gemaakt. De hoofden van
den aanhang doen pogingen, om hunne begrippen te ontwikkelen en te verfpreiden. Eiken zondag ftroomc eerre menigte menfehen naar het huis No. 8 in de ftraat li'ontigny,,
om de nieuwe predikers te hooren, die met hunne welfprekendheid de harten roeren, en Heeds op de noodzakelijkheid
van verbetering der maatfchappelijke inrigtingen, ten behoeve
van de zedelijke, verflandelijke en hoffelijke belangen der
arme lieden , aandringen. In deze vergaderingen ziet men
welgekleede vrouwen , afgevaardigden , geleerden, fabrikanten enz, Allen verwachten van de algemeenwording hunner
teer de heilzaam(le gevolgen voor de toekomst. Reeds heb
zij, wegens den grooteren toevloed van hoorders, eene-ben
ruimere zaal moeten zoeken. Zekere n A z A R D-E N F A N T IN,
die zich Chef de la Religion Saint-Simonienne noemt, fchijnt
aan het hoofd der fekte te fcaan. Hunne godsdienst , zoo
veel men uit de openbare redevoeringen kan opmaken, is eene
foort van delsmus of philanthropismus, zonder uiterlijke eerdienst of plegdgheden. Zij erkennen liet beftaan van een
Opperwezen. In hunne gemeenfchap is geen eigenlijke priescerftand ; zij hebben wel een hoofd en ook voorgangers van
ondergefchikten rang, maar zij leeren , dat alleen hij , die
door kennis en bekwaamheid zich onderfcheidt, boven anderen in de maatfchappij behoort te ftaan. Dien ten gevolge
Wordt in hunne gemeenfchap van goederen aan den eenen
minder, aan den anderen meer medegedeeld, naar mate hij
weet te woekeren met zijne talenten. Zij willen dus het
gewone erfregt niet laten gelden , dewijl het de traagheid
zou voeden; en tot hunne hoofden of voorgangers kiezen
zij alleen perfonen, die boven anderen in bekwaamheid uitmunten, zonder onderfcheid van rang of Eland in het maar,
fchappelijk leven.
Er zijn lieden, die de ,niigting der St.- Simonisten voor
eetre foort van .Tezuitismus houden, Deze verdenking fcbijnt
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echter ongegrond te zijn. De Pekte heeft menschlievende
bedoelingen en toont zich niet onverdraagzaam. Dezelve
wil, dat mannen en vrouwen in alles dezelfde regten zullen
hebben. jonge , welfprekende Simonisten verkondigen dit
en meer andere dingen des zondags met eene bevallige ftem,
op eene wijze, die indruk maakt. Het is dus niet te very.
wonderen, dat, vooral te Parijs, perfonen, zoo van het eens
als van het andere geflacht, zeer gefiicht en geroerd worden;
zoo bekoorlijk weten die predikers eene op handen zijnde
betere toekomst voor te (lellen. De Heer D U Pl N heeft,
in de Kamer der Afgevaardigden , de St.- Simonisten befebul.
digd, alsof gemeenfchap van goederen en gemeenfchap van
vrouwen de grondflagen van dezen aanhang waren , die door
M A U G U I N eene half-godsdienjlige , half wisgeerige (skie
wordt genoemd. B A Z A R D- E N F A N T I N, die aan liet hoofd
flaat, heeft aan den Voorzitter der Kamer eenen brief (*)
ter verdediging gefchreven. Ook zocht D UP IN hen te doen
voorkomen als onbeduidende lieden , wier pogingen geheel
geene opmerkzaamheid verdienen. Dit is echter het geval
niet. Men moet hun , die tot heil der menschheid en vooral
tot verbetering van den toeftand der armen willen werken,
erkentelijkheid betoonen voor tijd en moeite , ter bevordering
van eene zoo goede zaak belteed. De fchool van sr. s I M o N
heeft wel zeer veel , dat afkeuring verdient, en veel ook,
dat aanleiding tot fpotternij geeft ; maar in den grond is het
eene edele gedachte, voor verwaarloosde natuurgenooten een'
beteren toehand te willen bevorderen. In het onrustige
Frankr ijk, waar bijgeloof en ongeloof woelen en (lrijden en
beurtelings zich dreigende verheffen, valt nog veel, zeer
veel te verbeteren. De weg, door de St.-Simonisten Inge.
hagen, is zeker de regie niet; maar hunne bemoeiingen
kunnen welligt, te midden der algemeene gisting, eenig nut
aanbrengen. Het is reeds opmerkelijk, dat in dezen tijd van
overdrijving een aanhang zich uitbreidt, die menfchenliefde
als hoofdzaak predikt. De verouderde vormen van het Katholicismus voldoen nier aan de behoefte der menschheid.
Men verwondere zich echter niet, dat de Pekte der St.-.
Simonisten, onder die omftandigheden en in dat land ontliaan, overdrijft en wanbegrippen verkondigt , of zelfs tegen

(*) Een uittrekfel uit dezen brief is medegedeeld in den
Alg. Kost- es. Letterbode van 7 jan. 1331.
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het Christendom op ongunilige wijze zich uitlaat. Duizen.
den in Frankrijk. in België en elders, kennen geen ander
Christendom, dan hun bedorven Pausdom. Zij kiezen alzoo --tusfchen bijgeloof en ongeloof. De Iloute aanmatigingen van
het eerfie bevorderen de uitbreiding van het laatfe. Wanneer
dus in nieuwstijdingen wordt vermeld, dat eenigen aldaar het
Christendom afgefchaft willen hebben, dewijl zij meenen ,
dat het uitgediend heeft, zoo leide men hieruit niet te
veel af, maar neme in aanmerking , dat, in de taal van
die lieden, de woorden Christen en Pausgezinde van eener.
lei beteekenis zijn. Het Evangelie, dat eene kracht Gods tot
zaligheid is, niet kennende, verwerpen zij flelfels van men; heltjke vinding, die te onregt onder den naam van Christelijke leer aan de domme menigte opgedrongen worden.
In eenes brief van iemand, die in October í83o te Parijs
was, leest men aangaande deze nieuwe fekte het volgende:
Zondag laatstleden heb ik de vergadering der St.-Simonisten
bijgewoond. Zij prediken thans, ter bekeering van Christenen en niet- Christenen , in de folie Taitbout. Deze zaal,
voor concerten ingerigt, heeft twee rijen loges en een amphitheater. Op de plaats van het orchest is een fpreekgetloelte
opgerigt; een roodfluweelen kleed met gouden randen hangs
over hetzelve. Aan beide zijden zitten de aangenomene leden van het Genootfchap, afgezonderd van de leeken, wel.
ke de overige ruimte in het midden vullen. De ganfche in•
rigting heeft iets tooneelmatigs. Een ongemeen redenaarstakent kan men éénen der twee predikers , welken ik gisteren
hoorde, niet ontzeggen. Deze — ik meen, dat het B AZ AR D • ENFANTS N zelf was — liet zich fierk uit tegen de
bedorvene eeuw, inzonderheid over de verdorvene Christelijke liefde en over den ongelukkigen toelland der arbeidslieden. Vele denkbeelden, in die redevoering voorkomende,
zijn gegrond, en vele ook geheel va:sch. Dat het 1i<atholicismus te Parij) ziehzeli en overleefd heeft, lijdt geenen twijfel meer. Ook de hedendaagfche menschlievendheid met ha.
re werkhuizen en verbeteringsmiddelen is niet toereikend ;
dezelve blijft slechts een verzachtend middel, dat niet in
den grond geneest; en de ellende der armen knaagt (feeds,
als een kanker, voort aan het hart der Staten. Woonde
flechts de Christelijke liefde in ieders hart , wat ware er te
wenfehen over? Ronde dan cie aarde niet werkelijk dat paradijs worden, hetwelk de St. - Simonisteis, op hunne wijze,
,
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door hun fielfel beloven? Ten uiteríte ongepast was de
vergelijking, welke de fpreker maakte tusfchen den Stichter
des Ckristendams en dien van hunnen aanhang; een man, die
her goed mag gemeend hebben, maar diep in fchulden is ge
een zelfmoordenaar geworden. „ J E z u s c n a r s--rakten
Tus," riep de redenaar, „ Bierf aan het kruis; ook ST.
S I M ON is op het kruis geflorven , niet op een hoffelirk
kruishout, maar miskend, gepijnigd en gemarteld door zijne
tijdgenooten." — In eene vorige vergadering verdedigden zij
zich tegen de befchuldiging, dat zij gemeenfchap van goederen invoeren wilden: „ S T. SI M ON," zoo werd er toen
gepredikt, „ is niet gekomen, om de erfenis te vernieii.
gen, maar anders te regelen. Ieder perfoon erft van die
verilorvenen , wier gemis in de maatfchappij hij het best zal
kunnen vergoeden. Dus erft, b. v., een jong fchilder de
werkplaats en gereedfchappen van een' overleden fchilder;
maar de zoon treedt niet meer in de regten van den vader,
welken flechts het toeval hem gegeven heeft. Zoo zoude
zich het erfregt tot een grooter aantal perfonen uitftrekken,
en niemand langer in ledigheid de vruchten des arbeids van
eenen ander' genieten." Hoe echter deze denkbeelden te
verwezenlijken en zoodanig erfregt in de beftaande maetfchap.
pijen in te voeren en te handhaven — dit weten de leden
des Genootfchaps zelve niet; doch , in den geest van hun
felfel, roepen zij op eenen vast verzekerenden toon: „ Ja,
wij zijn arm , arm aan geld, maar rijk aan liefde voor de
lijdende menschheid — rijk in de overtuiging, dat alleen de
liefde eene wedergeboorte in de vereld kan bewerken — rijk
in fchatten, die ST. SIMON ons naliet, om geluk en over.
vloed te verfpreiden over alle de leden des menfehelijken ge.
flachts — rijk bij de bewustheid, dat de talrijktle en armste
klasfe der menfchen verrijkt wordt door het Evangelie, dat
w> brengen."
Ik heb , vervolgt dezelfde brieffchrijver, niet bemerkt, dat
deze woorden diepen indruk op de toehoorders maakten.
Men luisterde aandachtig en fcheen er genoegen in te nemen. Daar was niet één flecbt gekleed man in de verga.
tiering. Welgekleede vrouwen hadden de eeríte banken bezet. Zoo lang de leer van ST. SIMON in dezen kring blijft á
zal dezelve wel niet veel nut , noch fchade doen. Vindt
echter dit Genootfchap aanhangers onder de geringere ftaq.
den, zoo zoude het ligt, bij de tegenwoordige t pgewo
.
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d'enheid der gemoederen , zijnen invloed weldra te verre kun.
nen uitbreiden, en, in plaatfe van herfiellend of regelend te
Werken, gelijk deszelfs weekblad (l'Organifateur) fchijnt te
beloven , verflorend beginnen te werken.
,

Nadat het boventlaande gefield was, vond inzender, in
de Nederlandfche Staatscourant, een kort berigt aangaande
deze lekte, waaruit blijkt , dat zekere MAR G E RJ N, die
z,*chzelven Chef der zending an de St.-Simonisten in België
noemt, te Brusfel aangekomen , om er de nieuwe leer te
prediken , aanvankelijk niet naar wensch heeft kunnen fiagen. Die tegenhand gaf aanleiding, om de vrijheid van alle
Godsdieni}en te verdedigen en hevig tegen onverdraagzaam beid uit te varen. Ook deze twisten zullen welligt iets toebrengen, om het reeds waggelende gebouw der hierarchij
nog meer te verzwakken. Hecgene voorts in dit dagblad
wordt gezegd, dat, volgens den Glóbe, het Ilelfel van sr.
&1.M ON het Christendom moet vervangen , dit neme men in
zoodanigen zin , als boven is aangemerkt. Het Simonismus
moge aan het Pausdom nadeel toebrengen, de leer, die uit
God is, kan door hetzelve niet verdrongen worden.
24 Febr. 1831.
I £ MOEDER, ZICH BEKLAGENDE, DAT HAAR ZOON TOT D6
WAPENDIENST IS OPGEROEPEN.

„ Bange dag! benaauwde Honden!
„ Is de Hemel doof voor 't wee?
„ Heeft zij 't lot niet meer in handen?
„ Of hoort zij geen moederbeè ? ....
„ 't Lot riep mijnen zoon te wapen ,
„ 't Onverbidlijk wreede lot !
„ Ja, — zijn hand heeft zelf gegrepen;
„ Maar — Gij Ilnurdet die, o God !
„ Wie ontneemt, zoo wreed, een' moeder
„ 't Regt, gekocht met eigen bloed;
„ 't Regt op hare lieve kindren ,
„ Ach l haar eenig, dierbaar goed?
„ Wie heeft hen , met bangen kommer,
„ Lang gedragen onder 't hart ?
„ Wie het aanzijn hun gegeven?
„ Wie'' — de moeder, ear met fmart !
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Toen ik, traag verloopen maanden,
Mijnen zbon gedragen had,
„ En hem blijde zag geboren,
„ Was hij toen niet al mijn fchat?
Was hij niet, na duizend zorgen,
„ Angsten , moeite en moedbetoon ,
„ Was hij niet alleen de mijne,
„ Niet mijn eigen kind, mijn toon?
,, Maar, hoe wreed ben ik bedrogen!
„ Ja, hij was en bleef mijn goed,
,, Tot hem mannenkleedren voegden,
„ Tot een mannenfchoen zijn' voet,
„ Tot hem helm en slagzwaard pasten;
„ Maar — (o moeders ! ziet uw loon
„ Voor al 't zorgen, derven, koestren !)
Toen ontnam men snij mijn' zoon !"
Zoo mistroostig klaagt de moeder,
Uit het bang en vol gemoed,
Toen een f'em , als van den Hemel,
In haar ziel zich hooren doet.
Eenzaam zat zij , treurde en klaagde,
Als had niemand haar gehoord;
Toen die ílem , als 't lentekoeltje
Suizend , hare mijmring ftoort:
„ Vrouw! zó6 blijft het zwakke rijsje
„'t Goed ook van den hovenier;
„ ZOO ook mag hij zich verblijden
„ In zijn' frisfchen groei en tier:
„ Maar, wordt eens de ftengel vaster,
„ Dringt zijn wortel dieper near,
„ Is het rijsje een boom geworden,
„ Dan verwisfelt hij van heer,
„ On' diens hof er me@ te fchutten
„ Tegen ftorm en wintervlaag,
„ En,, den moedergrond ontnomen ,
„ Dekt hij 's Landheers erf en haag;
„ Dan wordt hij der ftevige eiken
„ Of der beuken wedgezel ,
„ Die het voorgetlacht reeds dienden, —
„ En het is hein dáár ook wel
;
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„ Dáár ook vindt hij faprijke aarde,
» Dáár ook zonneftraal en. gloed ,
Dáár ook druipen zomerwolken ,
„ Dáár ook ftroomt een zuivre vloed;
En, de plaats moog' hagchlijk wezen,
„ Waar hij fpruit en wortel fchiet,
„ 't Is de plaats , die God hem aanwees:
Vrouw! het morren voegt dus niet." —
Och ! mogt ik dan ook niet morren !"
Zegt de diepbedrukte vrouw,
,, En mijn' lievling overgeven ,
„ Schoon die gift mij hult in rouw! ... .
» Maar, waarvoor geef ik hem over?"
Vraagt zij; „ 't eerfte huwlijkspand?". .
En nu fpreekt, als uit den hoogen,
De eigen item: „ Foor Nederlands"
Siddrend vouwt zij nu de handen,
En zegt: „ Als de Hemel vraagt,
„ Mogen moeders zelfs niet weigren ,
„ Schoon haar mond weemoedig klaagt.
„ Maar, ik geef dan ook als moeder,
„ 'k Breng het offer, — maar met fmart:
„ 'k Geef geen' fchat uit kist of koffer;
„ Neen , o God ! ik geef mijn hart 1 —
„ Ja ," zegt ze (en hare oogen fchittren
Van der Englen reinen gloed)
„ Ja, ik geef mijn' lievling over;
„ Hoed hem , Hemel 1 —'k geef mijn bloedt"
V. C.

MARIE MILET.
(HOOFT,

T
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oen Spaansch geweld , op gruw'len prat.
Alom de bloedvlag wapp'ren deed ,
En Neêrlands Maagd te fchreijen zat,
Bij 't ftijgen van den wanhoopkreet;
'Poen God te bidden vrucht'loos fcheen ;
Daar elke ftraal vaa hoop verdween:
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Toen, om her zinkend vaderland ,
Kon 't zijn, te hoeden voor vergaan,
Toen zocht men hulp van vreemde hand,
En Franfche krijgers fnellen aan;
En Neêrland, wars van 't knellend juk,
Wacht nu verademing van druk.
Hij naakt, de Franfche legertrom,
Met'krijgstrophe@n en paukgefchal;
Een luid hoezee , en klokgebrom ,
Is 't welkom voor het naadrend tal,
Dat nu zijn' eed en broedertrouw
Wel ras door daden toonen zou.
De benden rusten van den togt,
En leegren bij den landzaat in;
Wat zuinigheid befparen mogt,
Tot voeding van 't bedrukt gezin,
Geeft elk, al breekt hij 't laatfte brood,
Nu juichende aan zijn' bondgenoot.
Milet, een landman in dat oord ,
Die 't kouter door den akker joeg ,
En , heeds door nijverheid gefpoord ,
Ook zegen vond bij fpade en ploeg;
Milet zag nu, aan eigen haard,
Dra Hopman en Kornel gefchaard.
En hij , als gastheer gul en goed ,
Rekt nu 't onthaal vast dag aan dag,
En discht, met blijdfchap in 't gemoed,
Gulhartig op, zoo goed hij 't mag;
Terwijl Marie, zijn lust en troost,
Nu vader bijhaat, dan verpoost.
Zij, reeds een fchoone lentebloem ,
Die fierlijk op den flengel gloeit;
Zij hield, als aller maagden roem,
Het hart van menig knaap geboeid;
Maar altoos had de dart'le jeugd
Een' heil'gen eerbied voor haar deugd.
Alleen Dupont, die, uit de hel,
Was opgedonderd naar omhoog,
En, met den eernaam van Kornel ,
Aan 't hoofd der benden herwaarts toog;
Alleen voor hem was deugd, noch eer,
Noch jeugd , noch fchoonheid veilig meer.
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Vaak had hij, in verdachte taal,
Haar' vader om zijn gunst gevleid;
En, vlammend , fchoot hij menigmaal
Zijn pijlen op hare eerbaarheid;
Maar moedig fond zij, als een rots
In ftormgeloei en golfgeklots.
Niets rest hem, dan geweld alleen,
En echter pleegt hij fnood de daad;
Want als zij nu ten disch verfcheen,
Met hemelfche onfchuld op 't gelaat,
Daar grijpt de wreedaard toe, o fchand'l...,
En 't bloempje ligt geknakt In 't zand.
En aan hare onfchuld als vergast,
Enuichend om zijn helsch beftaan,
Biedt hij , zoo als 't aan duiv'len past,
Nu de arme nog zijn' makkers aan,
Die, als hun meester, laag en wreed,
Nog fpotten met haar' jammerkreet.
Daar zwijgt op eens haar bleeke mond,
Maar fpijt en woede vlamt in 't oog;
Verwilderd ftaart zij nu in 't rond ,
Hoe zij zich wraak verfchaffen moog',
En floot, in de overmaat van fmart,
Dupont het faal in 't fchuldig hart.
En toen het mon(ler nederviel ,
Stond elk van fchrik verflijfd en llom .., .
,Maria, vastberaín van ziel,
Werpt ijlings fpijs en tafel om,
En baant zich middendoor een pad,
Tot zij den dierb'ren vader had.
Thans geeft zij we@r den boezem lucht,
Terwijl een traan in de oogen welt:
„ Vlugt, vader! lieve vader, vlugt!
„ Ik heb den wreedaard ne@rgeveld;
„ Omhels mij ! red u uit den nood !
Ik vlugt in de armen van den dood. „ Vaarwel, mijn vader! vlugt en vlied,
„ Eer 't onweer losbarst, dat er groeit!"
Zij leert, maar ziet reeds in 't verfchiet,
Hoe .elk van woeste gramfchap gloeit:
„ Ontzielt mij, fchenders van -mijne eer!
* Thans biedt Marie geen tegenweer"
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En, onder ijslijk moordgekrijsch,
Tast elk in 't rond naar zeel en toom ,
En knevelt , op barbaarfche wijs,
De ranke leden aan een' boom ,
Waar 't vliegend lood den boezem treft,
En de arme van de ellende ontheft.
Doch , eer de dood haar banden (laakt,
Blikt zij zoo kalm, zoo wel te moé;
Want de Engel, die de deugd bewaakt,
Snelt aan , en kust haar de oogen toe ,
En ftijgt nu, met haar' Iaatften fnaii,
Tot boven 't glintirend flarrendak.
Maar de ondeugd plukte wrange vrucht,
En boette vreeslijk voor het kwaad.
Wanhopend was Milet gevlugt ,
En meldde alom de fnoode daad.
Toen fchaarde 't landvolk zich bijeen,
En ijlde naar de moorders heen.
Gelijk een breede waterval ,
Die fchuimend van de rotten bruist;
Zoo ítort men op den laffen Gal,
(Het wrekend lemmer in de vuist)
En alles fneeft door piek en zwaard;
De laatfte man wordt niet gefpaard.
En als nu fours de Hemel beidt,
om 't kwaad te volgen op den voet;
De mensch aan Gods regtvaardighe id
Reeds twijf'ling koestert in 't gemoed.;
Dan zeg ik, wijzende op Becourta (*)
Zie, wat aan de ondeugd wedervoer!
;

W. KRAAN.
(a) Naam der plaats, waar het verhaalde gebeurde.
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wee mij, arme naakte vrouw!
Wie bergt mij in deez' winterkofl ?
Naar welken hoek mijn oog ook ftaart,
Ik vind geen welkom aan den haard.
In Holland had ik 't nog het best;
Maar, och! de Revolutiepest
Bragt mij naar Brabands hoofd(tad heen , —•
Doch daar, daar heb ik wat geleén 1
Mijne eerbaarheid werd aangerand;
Men wierp mij daar met flijk en zand,
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En fchold mij, onder veel rumoer,
Begrijp eenst voor Bataaffche .. , .
Aan mijn verhalen kwam geen end ,
Werd alles u door mij bekend.

Ik vlood van daar, en bij den Gal;

Daar, bij dat volk, dacht 'k bovenal,
Dat, waar' 't ook uit wellevendheid,
Me een goede plaats zou zijn bereid;
Maar, 'k had mij derelijk vergist,
En 't doelwit van mijn reis gemist:
De een zet: Loop, wijf, naar Charles dix t
Een ander: Ga bij Flip Louis!
Een derde: Bij dien Jakobijn,
Bij Lafayette, moet gij zijn 1
Kortom, ik was daar nergens thuis,
En wenschte me in mijne oude ttluis.
Maar zie, een leerling van Jan Bart,
Een blanke ziel, fchoon 't uitzigt zwart,
Riep: Ga met mij! op mijn kompas
Wist ik fleeds graag, wat waarheid was.
Kruip maar ter!iond bij mij aan boord;
Ik moet direct naar Douvres voort. —
'k Voldeed aan d' eisch van dezen kwant,
En kwam bij 't Britfche volk te land,
En dacht: Hier zal, naar allen fchijn,
De waarheid zeker welkom zijn.
Maar, lieve God 1 'k bedroog mij grof;
Nooit zag ik trouweloozer Hof;
Men zwoer, herhaald, bij kris en kras,
Dat ik het braaffie fchepfel was ,
En dat men, in mijn' nood en kofl,
Met raad en daad mij bijfiaan zou.
Ik, arme ! hield mij hoogst tevre@n;
Doch men fprak ja en meende neen ,
En zet men neen, dan dacht men ja;
Vroeg ik om roast'beef, ik kreeg via ,
En of ik van dien kost, zoo laf,
Den brui, met al den poespas, gaf,
Men dwong mij, uitgevaste vrouw!
Dat !k het toch maar flikken zou;
En of ik riep: Voor Hollands mond
Is al die liflaf ongezond;
Het hielp niet, en ik, arme ziel!
Zag, dat daar niets te halen viel,
En keerde, op hoop van beter ftand ,
Maar weêr terug naar 't vaderland;
Daar zit ik nu, en wacht mijn lot
Van Hollands Koning en — van God!
Rotterdam, Jan . I831.
K U 1 p E It

.

Meng. Nv Ii, bi 67, reg. iS . leze men i Heidenfche, en reg. iq. Greviexs.
^1. 78. rag. • v. 0. dier, lees haar. BI. 8a, reg. 12. wat, lees was.
.

MENGEL WERK.
VADERLANDSLLE)±DE.

D aar zijn dagen, waarin meer, dan gewoonlijk, Van
vaderlandsliefde wordt gefproken , dewijl behoefte aan
dezelve zich ílerker doet gevoelen. Omílandigheden,
waarover de menfchenvriend zich moet bedroeven; geven
er meermalen aanleiding toe. Vaderlandsliefde heeft iets
verhevens en bekoorlijks; met geestdrift wordt liet
woord uitgefproken, en nogtans is niet alles ware va
wat wel eens onder dezen naam doorgaat.-derlansif,
Men verheft de vaderlandsliefde der Romeinen.. Ook
levert hunne gefchiedenis menig treffend voorbeeld op
van belangllelling in het land der geboorte en van op.
offering voor het algemeene welzijn; maar niet elk fchitterend bedrijf, dat Romes grootheid ten doel had, ging
gepaard met loffelijke beginfelen. Hoogmoed, volkstrots,
eigenliefde, veroveringszucht moge vaderlandsliefde voorwenden, wanneer men andere volken beoorloogt en hen
in vernederende onderwerping poogt te brengen , -- het
is geenszins de ware vaderlandsliefde. Niet ieder voor
oudheid, dat met bewondering en loftuitingen-beldr
is vereerd, behoort door ons nagevolgd te worden.
\Veleer was de burger alles, thans komt de mensch
meer in aanmerking. Oudtijds leefde men geheel om en
voor den Staat; de weldadige invloed des Chiistendoms
bevordert bij ons een meer huifelijk leven, dat wel
geenszins de vaderlandsliefde uitfluit, maar dezelve op
honger doel rigt en veredelt. - Wanneer de nood het
vordert, gebiedt ons een heilige pligt, goed en bloed
veil te hebben voor het algemeene welzijn. Dapperheid
in den krijg is echter niet de eenige of voornaamlle
deugd , gelijk de oude volken zich weleens verbeeldden.
Men kan ook op velerlei andere wijze het vaderland dienen en vaderlandsliefde wonen.
Q
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Het Verdient opmerking, dat in de oorkonden des
Christendons de vaderlandsliefde niet aangeprezen en zelfs
niet genoemd wordt. Befirijders hebben weleens hieruit
eerie tegenwerping willen ontleenen. Ook is, aan den
anderen kant , beweerd geworden , dat j E z u s de va
gepredikt en betoond. Men beriep-derlansifh
zich te dien einde op de woorden : Geeft den Keizer ,
dat des Keizers is, en: Ik ben niet gezonden, dan tot
de verlorene fchapen van den huize Israéls. Doch het
bewijs, hieruit afgeleid, heeft geene kracht. Sommigen der Joden meenden het geenszins met hunne vader
te kunnen overeenbrengen , dat zij aan een'-landsief
buitenlandfchen Keizer fchatting moesten opbrengen.
En niet uit vaderlandsliefde, in den gewonen zin des
woords , maar om geheel andere redenen , bepaalde zich
de perfoonlijke omgang van den Heiland der wereld alleen tot het volk , dat de belofte had. — Wil men j Ez us als voorbeeld van vaderlandsliefde voorftellen , men
wijze liever op die plaatfen der H. Schrift , alwaar wij
lezen: Jij ging het land door, goeddoende; of: Jeruzalem! •Jeruzalem ! gij, die de Profeten doodt en
/leenigt, welke tot ti gezonden zin ! hoe menigmaal heb
ik uwe kinderen willen bzjeenvergaderen , gelijk eetre hen
lure kiekens onder de vleugelen vergadert; maar gij
hebt niet gewild! Ziet, uw huis wordt u woest gelaten 1
Men verwondere zich geenszins, dat de pligt der vaderlandsliefde niet uitdrukkelijk wordt genoemd. Het
Christepdot heeft hooger doel. In het Evangelie zijn
grondbeginfelen gelegd, welker behartiging de edelIle
vaderlandsliefde ten gevolge moet hebben. Alwie dus
in denken en doen geheel Christen is, die zal ook de
beste burger van den Staat en een achtingwaardig vader
zijn. Muiters en geweldenaren en roovers kun--lander
nen zich vereenigen tot één doel — om wet en orde te
verbreken ; doch , al wagen zij hun leven en al bedrijven zij fchitterende wapenfeiten , hun moed is geen
heldenmoed, en de zucht, die hen bezielt, geene vaderlandsliefde,
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Den Christen wordt algemeene menfchenliefde geleerd.
Hierin ligt liefde tot vaderland of landgenooten opgegoten. Bedenkt en behartigt men alles, wat waar en
eerlijk, wat regt en billijk , wat rein en goed, wat
deugdzaam en loffelijk is, zoo zullen de maatfchappelijke pligten niet onvervuld blijven. Hij alleen kan een
goed burger zijn, die aan anderen doet, wat hij mag
wenfchen, dat hemzelven gedaan worde. Verheven en
veelomvattend is de taak, waaraan wij moeten werken.
Het Christendom doet ons in eiken mensch, zelfs in
den vijand, eenen natuurgenoot erkennen, wiens wezenlijk geluk ons ter harte moet gaan. Christelijke liefde
omvat het ganfche menfchelijk geslacht. Maar onze ver
zijn beperkt. Wij kunnen niet voor allen het--mogens
'zelfde zijn en doen. Daar bedaan nadere en verdere betrekkingen , naar gelange van welke onze verpligting
wordt gewijzigd. In dc eerfte plaats is liet huifelijk leven; dan volgt de verwantfchap , de vriendfchap , de
maatfchappij , en daarna de menschheid in het algemeen.
Dat wij vooral in het land onzer geboorte en in landge.
nooten belang Hellen , vloeit uit den aard der zaak zelve
voort. Vaderlandsliefde is den mensch zoo natuurlijk
eigen, als gehechtheid aan de ouderlijke woning bij het
kind reeds zonder redenering of berekening plaats vindt.
Men heeft weleens gezegd: Daar is het vaderland,
waar wij het wèl hebben. Deze woorden kunnen in een'
goeden , maar ook in een' kwaden zin genomen worden.
Wilde iemand in ernst beweren, dat hij eigen voordeel
of grootheid boven het vaderland Relt , men zou hem
algemeen en met regt verachten. En ware er eenig
mensch laag genoeg, om uit baatzucht of partijzucht
tegen de belangen des vaderlands te handelen , ieder ,
die wèl denkt, moet den ellendeling verfoeijen. Niemand kan dien zelfzoekenden vertrouwen. Nogtans behoeven wij alle denkbeeld van eigen welzijn niet geheel
uit te fluiten bij dat van vaderlandsliefde. Let men op
den oorfprong van dezelve, hier openbaart zich een
duister gevoel, dat aan den grond der geboorte boeit.
Q2
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Waarom is de Zwitfer ; oo gehecht aan zijne bergen
de Groenlander aan het barse noorden? Men bewondcre hierin de kracht der gewoonte en de wijze fchikking
des Albefluurders. Menig dier vertoeft bij voorkeur in
de nabijheid der plaats , waar het ter wereld kwam —
zoo gewoonlijk ook de mensen , die op den laagflen
trap van ontwikkeling (laat. Dierbaar blijft hem bovenal
de plek, alwaar hij het levenslicht aanfchouwde en levensvreugde leerde genieten. Hier hecht hij zich aan natuurgenooten , en kent allé de genoegens , die er gefmaakr kunnen worden. Elders is hij vreemdeling, en
weet zich niet zoo goed te fchikken naar omilandigheden. Menigeen zou ongaarne zijn gering en veracht
dorpje verlaten, om naar eene prachtige flad te verhuizen. Ook de minst beguniligde oorden behouden dus
derzelver bevolking.
Ten naastenbij op gelijke wijze ontf'aat vaderlandsliefde. Bewoners van hetzelfde land, eerie zelfde taal
sprekende en onder dezelfde wetten levende, vormen te
zanten eerie burgermaatfchappij, en zijn als leden van
één groot huisgezin. Als zoodanig gevoelen zij onder
betrekking tot elkander. Ieders wel--lingeauwr
verband
niet het algemeene welzijn. Gezijn Raat in
woonte en opvoeding veroorzaken van eerften af zekere
natuurlijke gehechtheid aan woonplaats en vaderland.
Maar neemt de verilandelijke en zedelijke ontwikkeling
toe, zoo komen er andere omftandigheden bij, die de
vaderlandsliefde verílerken en veredelen. Mag b. v. een
volk zich verblijden in fchoone herinneringen uit de dagen der voorvaderen, leeft het onder een billijk befluur,
geniet liet voordeelen en genoegens, welke in die mate
elders niet gevonden worden, zoo is er te meer reden,
om het land der geboorte bovenal lief te hebben, en
tot bevordering van deszelfs bloei naar vermogen mede
te werken.
Maar al bewoont men een min gunflig oord, en al
kon de regering beter zijn, het vaderland heeft toch
fleeds veel aangenaams voor den niensch, Waar wij ge-
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boren en opgevoed zijn , daar bei}aat veel , dat ons
trekt en bekoort. Hier vindt men bij elke fchrede llerinneringen , die belangt'celling wekken. Hier leerde men
denken, gevoelen, genieten. Smaak en behoefte werden
hier gewijzigd naar omílandigheden. Hier ondervonden
wij de nuttigheid van vele inrigtingen. Hier geraakten
wij in aangename betrekkingen , en fmaakten het zoet der
gezelligheid. Hier was fleeds zoo veel , dat ons levens
aandoeningen van zachten-vreugdfclonk,zr
weemoed ons boeide, en blijvend belang deed flellen
in menfchen en zaken. Met dat van vaderland verbinden wij gewoonlijk het denkbeeld van welzijn. Elders
zouden wij ons niet zoo gelukkig gevoelen. Vanhier
dus ontflaat vaderlandsliefde. Op dankbaar genoegen
berust dezelve, en wordt kennelijk in gezindheden,
woorden en handelingen , die ten beste van het land der
geboorte firekken. Of brengen omftandigheden het mede,
dat men een vreemd gewest als tweede vaderland moet
aannemen , ook daar kunnen betrekkingen allengs dezelfde gehechtheid en hartelijke belangfielling veroorzaken.
Op velerlei wijze kan men vaderlandsliefde betoonen.
Het beginfel blijft Reeds hetzelfde, maar openbaart zich
anders , naar gelange van omflandigheden. In gewone
tijden van rust en vrede fchijnt de belangílelling weleens
te verflappen. Menigeen is met zijne bijzondere aangelegenheden , met vermaken en genietingen zoo zeer ingenomen, dat hij weinig zich bekommert om het algemeene
welzijn. De menfchen gevoelen dan minder , dat zij
elkander noodig hebben. Ook geeft men dikwerf te
weinig acht op het goede , dat in liet vaderland zoo
overvloedig wordt genoten. Vanhier ontflaat foms zekere onverfcllilligheid , die echter doorgaans het meest
plaats heeft bij lieden , welke in verflandelijke en zede
ontwikkeling achterlijk zijn. Menfchen , die wèl-lijke
denken en het goede willen , worden fteeds bezield door
warme vaderlandsliefde. Deze drijft hen aan , om wet
en overheid te gehoorzamen. Zij zijn wel niet blind
voor beflaande gebreken; maar zij weten ook, dat on.
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bezonnen jagen raar denkbeeldige volmaking gevaarlijk
kan worden. Schoon altijd met wijze voorzigtigheid het
betere zoekende, vergenoegen zij zich met het tegen
dat betere niet is te vinden. Ware-wordige,zlan
vaderlandsliefde vordert geenszins, dat men ongeroepen
zich bemoeije met allerlei zaken en overal zich indringe.
Neen, alwie in kleineren kring zijne pligten getrouw
vervult en daar het meestmogelijke nut poogt te Richten,
die werkt ook ten beste van het vaderland. Maar wordt
iemand, die krachten en bekwaamheid heeft, geroepen,
om in uitgebreider betrekkingen tot heil van velen te atbeiden, dan zet vaderlandsliefde hem aan, om zich de
moeiten en opofferingen , daaraan verbonden, te getroosten. Ieder , die belang fielt in het land zijner inwoning,
poogt voorts overdrevene zucht voor het vreemde en
uitheemfche tegen te gaan. Nogtans veracht hij geenszins al het buitenlandfche , maar zoekt alleen van het
goede en betere partij te trekken. Hij merkt de voor
eigen vaderland op , en tracht die te doen-delnvaht
opmerken. Hij poogt tevredenheid bij medeburgers op
te wekken en te verflerken. Hij is daarom behoedzaam
in zijne gefprekken , en, zoo hij de pen voert, niet minder in zijne gefchriften. Hij brengt gaarne het zijne toe,
om volksverlichting en volksvlijt — om matigheid , ge
onbekrompenheid , goede zeden,-pastefrzmhid,
ware befchaving te bevorderen.
Maar wordt de rust van binnen geftoord door woel.
zieke menfchen , of dreigt van buiten het gevaar des
oorlogs, zoo moet vooral blijken, wie belang fielt in
het vaderland. Dan Baan alle welgezinden de handen
ineen, om te helpen, waar hulp noodig zijn moge. Men
(felt bijzondere belangen ter zijde , en houdt het alge
welzijn voor oogen. Vaderlandsliefde, welke hier-men
en daar fcheen te (luimeren , ontwaakt met geestdrift,
en vervult velen met heldenmoed. Op de roeping der
overheid (Helt men te wapen , om de rust te bewaren ,
en geweld met geweld te keeren. Stedeling en landman
verlaten gewillig de gewone betrekkingen , ten einde eetje
,
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goede zaak te verdedigen. Vaderlandsliefde doet hun de
vermoeijenisfen en gevaren des oorlogs trotferen. Geene
opofferingen zijn te groot, wanneer de nood het vordert.
Dan onttrekt zich niemand, die het zwaard tot verdediging kan aangorden.
Dapperheid in den krijg is echter niet het Benige , dat
een volk behoudt en doet bloeijen. De pligt der vaderlandsliefde heeft wijderen omvang. Vele perfonen worden , of door ligchamelijke zwakheid, of door jaren ,
of door andere omí}andigheden, belet, de wapenen te
dragen. Ook de vrouw, die geen' krijg voert, felt
immers belang in het land der geboorte. Men kan op
menigerlei wijze, in dagen van gevaar en nood, gewigtige dienhen bewonen. Worden burgers van hun dage
werk afgeroepen, of bieden zij vrijwillig zich aan,-lijksch
om voor het algemeene welzijn te fIrijden , zoo vordert
de billijkheid, dat hunne achtergelatene betrekkingen,
welke hulp noodig hebben, op eene onbekrompene wijze
verzorgd worden door anderen, die in eigen perfoon
geen deel kunnen nemen aan de verdediging, maar toch
grootelijks belang hebben bij het behoud des vaderlands.
Die hiertoe het zijne bijdraagt, geeft mede blken van
vaderlandsliefde. Dit doet ook ieder, die zich gewillig
toont , om , naar vermogen , de landskas te helpen lijven. Buitengewone omftandigheden vereifchen buitengewone middelen ter beiirijding van noodzakelijke uitgaven.
De rijke kan wel het meest, doch niet alles doen. Ook
het penningsken van den minvermogenden helpt, en getuigt evenzeer van warme vaderlandsliefde, al wordt er
,niet openlijk lof aan toegezwaaid.
Meer nog is er, dat hiertoe behoort. Daar komen
fours omtiandigheden, waarin het moeijelijk wordt, onrust en misnoegen onder het volk geheel te weren. Vaderlandsliefde vordert, dat men aan partijzucht geen voedfel geve , het nutteloos twisten vermijde , de leugens der
kwaadfprekendheid te keer ga, en voorts rustig voor de
waarheid uitkome. Men neme dan piet terflond allerlei
ongunflig gerucht op. Gispt iemand met onbefchei-
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denheid de regering, of maatregelen der regering, men
trachte hem te doen opmerken, dat hij misfchien overdrijft, of te voorbarig oordeelt, dewijl hij, op zijn !randpunt, liet groote geheel niet overziet en de zaak te een
vertrouwen en den moed der-zijdgbefchouwt.H
weldenkenden verílerkende , houde men een waakzaam
oog op kwalijkgezinden , zonder hun reden tot ergernis
te geven. Geldt nog de oude fpreuk, dat Eendragt magi
maakt, zoo kan ieder, al draagt hij geene wapenen,
aan vaderland en Koning dieníien van onberekenbare
waarde bewijzen. In tijden van nood en gevaar is bij
geen woord of daad onverfchillig. Met gefprekken,-kans
die dagelijks in eigen huis of daar buiten gehouden worden , werkt men dikwerf ten voordeele of ten nadeele.
Door het voortvertellen of tegenfpreken van kwaad gerucht brengt men poe tot gunflige of ongunflige Remming
eer gemoederer.. Veel is er aan gelegen , wie de toon
geeft in zekere gezelfchappen. Weinigen hebben foms
grooten invloed op den geest der geheele bevolking van
dorp pf find. Ook zij, die door mond of pen de open'bare meening ten goede weten te leiden, doen belangrijke dienden in dagen van onrust en gevaar. Met
hunne geestvermogens werken zij tot welzijn des vaderlands, gelijk a,ideren het doen door geldelijke bijdragen,
of door het 'oeren van wapenen ter verdediging.

Doch niet enkel de wnderdaan — ook de overheid
heeft pligten te vervullen. liet „-drag van hoogere en
lagere ambtenaren is vooral in (laat, om bij het volk ,
met name bij lieden van geringeren Rand, vaderlands
te wekken of te onderdrukken. Daar is veel-liefdop
aan gelegen, dat alle posten, zoo veel mogelijk, toevertrouwd worden aan brave lieden , die bij de noodige
kunde edele beginfelen hebben, en geenszins door over
dreven ambtsijver de menigte verbitteren. Aanleiding
tot billijk mi,noegen wordt weleens gegeven door kne.
velarij, harde behandeling en willekeurige toepasfing der
wet. Zij, die dit doen, zijti geenszins waardige dienaren ven Vorst en vaderland. Dezulken bedoelen zich-
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zelven, niet het algemeene welzijn. Gelukkig het land,
dat onbaatzuchtige, menschlievende , vaderlandlievende
mannen tot ambtenaren en beftuurders heeft ! Hunne
goede gezindheid , hun voorbeeld wekt vertrouwen, en
kweekt vaderlandsliefde onder het volk , dat dan vooral
medewerkt en gaarne zich opofferingen voor de goede
zaak getroost, wanneer het zijne regering kan hoogachten.
En in dit geluk mogen wij, Noord -Nederlanders ,
ons verblijden. Uit het kwaad zelve zien wij goed geboren worden. De treurige omfiandigheden, die federt
den laatílen verjaardag des Konings plaats hebben , ver
ons veel leed en bekommering. Nog kun- -orzakten
nen wij niet gisfen, hoedanig de eindelijke uitkomst zijn
zal; maar in ons midden zien wij vele verfchijnfelen,
waarover wij ons moeten verheugen. IIet fchandelijk
gedrag van oproerige Belgen verwekte algemeene ver
ons het veelvuldige goede, dat-ontwardig,e
wij onder het hefluur van een' welwillend' Koning ge
te hooger waarderen. Wat ware vaderlandsliefde-niet,
is en vermag , ziet men hier. Noord-Nederland, miskend en belasterd, geeft aan andere volken een voor
dat geroemd en bewonderd zal worden, wan--beld,
neer de driften eenmaal tot bedaren zijn gekomen. Klein,
doch belangrijk, is de .plek gronds, die wij bewonen.
Laat vreemden finalend van onze moerasfen fpreken,
wij beminnen een vaderland, dat zoo vele grootfche herinneringen van vroegeren tijd oplevert , en ook thans nog
allezins guntlig zich onderfcheidt te midden van alge
verwarring. Zucht voor ware vrijheid is den-men
echten Nederlander als aangeboren; maar uit beginfel
paart hij hiermede zucht voor orde. Hij fpreekt door datien , en behoeft niet door leuzen zijne gezindheid aan den
dag te leggen. Gematigdheid kenmerkt zijn karakter. Hij
helt belang in verlichting en befchaving , welke met zedelijkheid in naauw verband haan. Geheel Europa bij
woelt en is in gevaarlijke gisting; hier hebben wij-kans
fust -- niet de lijdelijke rust der onderdrukking of on-
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verfchilligheid , maar de kalme en liefelijke rust, die
het uitwerkfel is van gewillige onderwerping aan wet
en overheid.
Wat onderfcheidt zich Noord•Nederland voordeelig van
België , waarmede het vijftien jaren was vereenigd!
Ziet , hoedanig de gevolgen zijn van opvoeding en onderwijs , van verflandel jke en zedelijke ontwikkeling!
Mogt iemand de volksverlichting nog vreezen, de gefchiedenis onzer dagen bewijst derzelver nuttigheid. De
Belgen leefden met ons onder hetzelfde beftuur, en mor
oproer over, en verguisden eene-denflogt
regering, die, om menfchen te fparen en misnoegden
door zachtheid te winnen , misfchien te veel heeft toegegeven. Hadden zij reden tot klagen over harde en
onbillijke behandeling ? ' Volgens voorgewende grieven,
zouden hunne belangen aan die van Noord-Nederland
opgeofferd zijn geworden. Het tegendeel ware veeleer
te bewijzen. De Noord-Nederlander had ook wel bezwaren; doch begreep, dat menfchelijk werk onvolkomen blijft , en men zich moet fchikken naar omflandigheden. Al worden er dan ook fouten begaan , eene
regering, die het goede wil, boezemt hem achting en
vertrouwen in. De woelingen der kwalijkgezinden vuren zijne vaderlandsliefde te ílerker aan. Niet alleen
onderwerpt hij zich gewillig aan een befluur, dat als
een ondragelijk juk gevloekt is geworden door ondankbare en woelzieke menfchen; maar hij werkt ook, offchoon niet blind voor gebreken, gaarne met de overheid mede, om het gezag der wet te handhaven, de
rust te bewaren, en den dierbaren geboortegrond tegen
geweld van buiten te beveiligen. Geen zweem van vroegere verdeeldheid of partijfchap is meer te bemerken in
ons midden. WIL L E M VA N 0 R A NJ E behoeft slechts
Te wapen te roepen ; terftond baan er duizenden bereid, om den wankelenden troon te helpen fchragen —
om roof en plundering buiten onze grenzen te weren.
De bloem der jongelingfchap , aan de zachtere be•
drijven des vredes gewoon, verlaat huifelijke betrekkine
,
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gen, en getroost zich ontberingen en moeiten en gevaren, ten dicnfte van het vaderland. De fluderende
jeugd, die elders door eenen geest van oproerigheid
zich kenmerkt en bij volksbewegingen eene voorname
rol fpeelt, toont hier ware vaderlandsliefde, en wedijvert met anderen in zucht voor orde, in ondergefchikt.
held en opofferingen ten algemeenen beste. Voorts bezielt een zelfde geest menfchen van zeer verfchillende
Handen. Gelijke belangfielling doet hun geduldig eene
zware krijgsdienst volhouden. En dit alles gefchiedt
met eene bezadigdheid, die ons volkskarakter eere aandoet. Het is geene wilde geestdrift, die onze vreedzame medeburgers naar het veld der eere jaagt, om
blinkende lauweren op de bloedige baan des krijgs te
plukken , en verwoesting in het land des vijands te brengen; neen, aangenamer is hun de palm des vredes en
het Rille leven in huifelijken kring; maar uit befef van
pligt komen zij, op de roepflem des Konings , zich
fcharen naast geoefende krijgslieden, ten einde met dezen het vaderland te helpen verdedigen. Om te behouden, geenszins om te verdelgen, hebben zij de wapenen opgevat. En ook de jeugd, welke door het lot
was opgeroepen tot gewone krijgsdienst, betoont dezelfde volharding , gelijke belangtlelling en getrouwheid. -- Zoodanige vaderlandsliefde , door godsdieni'ige
beginfelen veredeld , betaamt den Christen , en geeft
hoop op blijdere dagen.
De algemeene nood wordt diep gevoeld door verre
het grootfie gedeelte der bevolking van Noord-Nederland. Wat al opofferingen doet men , om het vaderland
uit dreigend gevaar te redden ! In één jaar werd
ten tweeden male belasting uitgefchreven, en men heeft
met bereidwilligheid het verfchuldigde opgebragt; offchoon bij groote fchaarschheid, het gevolg van twee,
ja drie mislukte oogften , deze gedwongene geldleening
den gemeenen man, maar vooral de landlieden in Benige
oorden , ongemeen zwaar moest vallen. In welk ander
land zou de regering zoodanigen maatregel, zonder mid-
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delen van geweld , en dat in dien korten tijd , hebben
kunnen uitvoeren ? Zoo werkt de liefde tot het vaderland bij een verlicht volk, dat zijnen I{oning bemint en
op diens goede bedoelingen vertrouwt. Hoe menigvuldig en groot zijn bovendien de vrijwillige giften! Het
inzien dier opgaven verfchaft telkens een aandoenlijk en
dankbaar genoegen. Zelfs dienstharen dragen het hunne
bij van befpaard loon. Wat iieerscht er toch veel goede gezindheid in ons vaderland! Welk eene veerkracht
ontwikkelt er zich bij dit kleine volk ! Heeft onze Gefchiedenis wel fcltoouer tijdperk aan te wijzen ? Bedroeven moeten wij ons altijd over de omfhandigheden, die
aanleiding tot het betoonen van deze vaderlandsliefde gaven; maar wij hebben reden, om ons te verheugen over
de eendragt, die ons flerk maakt tegen onze vijanden,
wier dwaasheid hen zeker in het verderf zal florten.
En blijft deze geest van gematigdheid, van orde, van
ernst en liefde, deze zucht voor vrijheid, deze belanghelling in waarheid en godsdienst ons bezielen , zoo
hogen wij met vertrouwen op Hem , die de plannen
der boosheid meermalen door hare eigene dwaze overleggingen doet mislukken, de toekomst afwachten.
Noord -Nederland , aan zijne beginfelen getrouw , zij alzoo en blijve een voorbeeld voor de volken , die, als
door koortshitte gedreven , onrustig woelen , of aan gevaarlijke befpiegelingen der flaatkunde ter prooije zijn !
Heil den Koning, die over zoodanig volk regeert !
Heil Hem , die de goede gezindheid zijner getrouwen
weet te waardeeren , en vast gelooft , dat niet hij, die
overmand onregt lijdt, maar hij, die met overmagt en
onder bedreiging van dadelijk geweld onregt aandoet,
bij de uitkomst moet verliezen !
Januarij, I831.
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„ Aan den Redacteur der Vaderlandfche Letter, oefeningen.
„ vindt gij goed, het navolgende fragment uit eenen
brief, door middel van uw geacht Tijdfchrift, onder
de oogen van het Publiek te brengen, ik geef u daar„ toe volkomene vrijheid. Ligt diene het tot waarfchu„ wing en leering tevens , om zich , bij voorkomende
gelegenheid, voor fchade en listig overlegd bedrog te
„ wachten."
Gij verwondert u , en zulks teregt , over den toestand
en gang van het Finantiewezen bij de Belgen. Tonnen
goods, ja millioenen fchats zijn, binnen een tijdsverloop
van 1lechts zes maanden , door onze brave Landgenooten, op het altaar des Vaderlands geofferd; de gecreeerde Schatkistbilletten hielpen de geledigde fchatkist in
den hoogklimmenden nood; en de buitengewone Oorlogsbelasting, met even zoo veel fpoed als welwillendheid
opgebragt, voorzag in de eerfte en dringende behoeften.
Van dit alles vernamen wij bij de Belgen niets. Het is
zoo, door het voorloopig Beáuur der Oproerlingen werden Bons uitgegeven; maar, wel verre dat dit papier
eene mindere waarde, b. v. van a5 a go pc. (gelijk
onze obligatiën Oorlogslasten) zou hebben — wij fpreken hier op getuigenis van reizigers — werd het, onder
anderen door de Kasteleins in de Logementen , tot de
volle waarde aangenomen. Wel gewaagde een n
B R 0 U C K E R E, onlangs, bij de voordragt eener finantiéle wet, van een nationaal bankeroet; maar het Congres
nam op deze voordragt geen beluit, en intusfchen
fchijnen de Belgen , op eene voor ons onverklaarbare
wijze, de kunst te verftaan, hun Budget van uitgaven,
zonder een Budget van BEKENDE ontvangflen , te beftrijden. Met regt, mijn Vriend! moogt gij vragen
Zouden zij ook den Steen der Wizen hebben geyonclen ?
,
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De zaak is ook mij duister en raadfelachtig; evenwel
wil ik eene proeve wagen, om het onverklaarbare in dezen eenigermate toe te lichten. Gij weet het, ik bragt,
met mijne familie, gedurende den voorzomer van 1830,
eenige weken in Braband door, en vond overvloedige
gelegenheid , om op te merken, dat er iets gewigtigs op
til moest zijn. Den publieken Authoriteiten kon dit
geenszins verborgen blijven; dan, het lag in hun verderfelijk plan, den besten der Vorften eerst door valfche
berigten te misleiden , en vervolgens fchandelijk te verraden. Overal toch zag men een onophoudelijk heen en
weder reizen en trekken van de leden der Belgifche Geestelijkheid, als gingen deze het land door, om een'
nieuwen kruistogt aan te lzondigen. Spoedig befpeurde
men dan ook, op veie plaatfen, de uitwerkfelen van
deze bewegingen onder Priesters en Prelaten , in onder
bekendmakingen aan de geloovigen , waarbij-fcheidn
deze , tegen het verleenen van aflaat , tot het brengen
van geldelijke offers werden aangefpoord. Hier moest
het beeld der heilige Maagd van een nieuw flaatfiekleed
worden voorzien; en weinige dagen waren genoegzaam ,
om eene fom van meer dan dertigduizend gulden bijeen
te brengen. Dáár had men behoefte aan een vaandel
voor den dartsengel Michaël. Elders was de vernicuwing der kruisvaan van den H. • oannes noodzakelijk.
Op eene andere plaats gaf de kleeding der Priesters, of
eenig altaarverfaerfel, gereedc aanleiding, om de milddadigheid der geloovigen uit te lokken ; en hoe kon deze, door den beloofden aflaat bijzonder opgewekt, een
enkel oogenblik achterblijven ? Dit was in Braband
onmogelijk ! Duizenden en tienduizenden fnelden naar
de offerkist, om der Kerke te offeren, en tevens eene
gereede abfolutie te bekomen.
Hoe is het u, Vriend ! -- gaat er ook eenig licht
voor uwe oogen op ? Een à twee pc. is er welligt ten
behoeve van kleed en vaandel , koor en altaar , belleed ;
maar het overige — de 98 à 9) pc., zouden deze ook,
niet en nevens het refervefonds der Jezuiten , in dezen
met den Belgifchen Adel vereenigd , in de centrale kas
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van den opftand zijn geftort geworden? Mij dunkt dit
is zoo klaar als de dag. De onwetende en daarom ligt
verleidbare Belgen, wanende der Kerke eene dienst te
doen, hebben , in hunne onnoozeiheid, eene duchtige
Oorlogsbelasting betaald , lang bevorens die van ons
verlicht oud Nederland is executoir verklaard geworden. -- Denk hier aan de bekende fpreuk: De wereld
wil bedrogen zijn; wel, dat zij bedrogen worde!
Ik ben, enz.
T. T.
H...... ,
N. S.
3 Maart, 1831.

HET GEHEIM DER GELEERDE HONDEN ONTDEKT.

(Bnnales des Sciences nat. XXI. Sept. 1830. p. 65.)

l

eder heeft zeker gehoord van honden , die woorden
kunnen fpellen, door de letters daartoe uit te zoeken,
cijferen , domino.fpelen , enz. Elk, die nz U NIT 0 gezien heeft, moest op het vermoeden komen , dat de
meester den hond een teeken gaf, waardoor hij onder
werd , wat hij doen moest. Onlangs las ik in een-rigt
te Parijs uitkomend Tijdfchrift eene hoogst eenvoudige
verklaring van deze kunflen, waarvan de mededeeling
misfchien niet onbelangrijk is. Hier volge dezelve in
haar geheel:
„ B L A N C O en r I D o, die onlangs hunne kunften
in de hoofdflad verrigt hebben , verdienen gewis niet onder de beroemde honden gerangfchikt te worden , wanneer men namelijk deze benaming geven wil aan zoodanigen, die zich van de overigen door grootere ontwikkeling
hunner verilandelijke vermogens onderfcheiden. Wij hebben ons inderdaad verzekerd, dat deze vermogens bij die
twee honden zeer beperkt waren , en dat al hunne ken•
nis op zeer weinig ne@rkwam. Bij de eerfte vertooning,
die wij bijwoonden , verlieten wij de fchouwplaats met
de overtuiging , dat er bij alwat zij verrigtten geene rede,
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nering plaats had ; die verrigtingen beilonden in he
fpellen van woorden in verfchillende talen , in het aan
een' vorst, die in een opgegeven tijdvak-duienva
regeerde, of in het raden van eene kaart, die men gedacht had , enz. Wij gisten reeds , dat de meester een
teeken gaf, hetwelk voor den bond verftaanbaar was;
maar wij konden niet waarnemen, waarin zulks beflond.
Om ons hieromtrent echter nader te onderrigten , kwamen wij , in gezelfchap van onderfcheidene natuurkenners , op ecnen anderen tijd weder, en ontdekten weldra de eenvoudige wijze, waarop• dit zonderling fpel gefpeeld wordt. Zij , die deze kunilen gezien hebben ,
weten , dat eerst al de letters van het a b c , of al de
kaarten van een feel, in een' kring geschikt worden, cn
op oenigen aftand van elkander; daarna loopt de hond
in dezen cirkel onophoudelijk rond. Als hij een antwoord moet geven, brengt hij aan zijnen meester een
voor een de letters, die het woord of de zinfnede zamenflellen; even zoo doet hij met de kaarten. De kunst
ligt dus voor den hond alleen in het behendig-grep
apporteren van afzonderlijke voorwerpen. Vooronderflel
nu, dat liet dier, achtereenvolgens en in een' zeer
langzamen voortgang met zijn' fnoet elk fluk aanrakende,
oogenblikkelijk door een teeken, hetgeen voor hem apporte beteekent , verwittigd wordt , dan zal hij het ftuk
opvatten , dat hij fcheen te beruiken , en liet aan zijnen
meester brengen. Men begrijpt nu, hoe woorden en ge.
heele zinfneden kunnen gevormd worden , wier zin echter de hond in het geheel niet verflaat. .Zoo nu gefchiedt liet inderdaad , en dit teeken behaat voor den
hond in een knippen met den nagel , hetwelk zijn meester doet hooren. Dit knippen hoorden wij telhens , als
de hond voorbij de letter ging, die tot zamentIelling van
het woord vereischt *erd; terflond hield het dier ftil ,
en bragt die letter aan zijnen meester , die , om deze
beweging te verbergen , gemeenlijk de eene hand met de
andere bedekt, ofwel zijne handen op den rug houdt
of in zijn' zak fteekt. De ,'.. Ieer r L LIL L r T, Biblio-
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thecaris van het Inftituut, en eenige Leden van de Akademie der Wetenfchappen, aan wie wij deze waarneming
mededeelden vóór zij deze kunstvertooningen bijwoonden,
hebben zich overtuigd, dat dit werkelijk de toedragt der
zaak was , en mede het ligte knippen gehoord, telkens
als de hond iets moest aanvatten.
TAFEREELEN VAN RUSLAND.

(Door eenen Duitfcher,, die lang in Rusland verkeerd heeft.)

Felle Koude, en Behoedmiddelen tegen dezelve.

S

edert in Ruslands velden een verbazend groot leger
door koude is omgekomen , heeft de Rusfifche winter
nog veel slechteren naam , dan te voren ; en de lezer zal
in de volgende fchets, die ik mededeel op eenen tijd,
wanneer op 55 graden noorderbreedte reeds de voorboden van de vorst zich vertoonen , terwijl bij ons de
natuur haar groen gewaad tegen een geel -bruin eerst begint te verwisfelen , geene verdediging van dezen winter vinden.
De guurheid van het lachtgeftel is in het noordelijk
gedeelte van Rusland inderdaad zoodanig, dat men
naauwelijks begrijpen kan , hoe de anders zoo teedere
bewerktuiging des menfchelijken ligchaams dezelve vermag te wederftaan. Daar ik de noordelijkfte fireken van
dit groote rijk niet ken , laat ik de nadere befchrijving
van eenen winter in Kola, Archangel of Kamtfchatka
gaarne aan hen over, die het waarlijk niet te benijden
geluk hebben, bij eigene ondervinding daarvan te kunnen
fpreken. Ik kwam Hechts tot Tobolsk, en verliet deze
flad nog vóór den winter. Maar ik heb verfcheidene
winters in Simbirsk, Permié et} Nifchegorod doorgebragt, op eene breedte van 55 graden, — en dus ten
naastenbij op de breedte van Gothenburg in Zweden ,
en van Edinburg in Schotland, — en reeds door dit
R
MENGELW. 1831. NO. 5.

230 TAFEREELEN

verblijf in het zoogenaamde gematigde Rusland verloor
ik allen lust, om ook nog liet noordelijker gedeelte te
Iceren kennen.
Zoo verre mijne waarnemingen gaan , is het in deze
oorden een algemeen verfchijnfel , waarvan ik echter de
reden niet weet , dat, zoodra de fhrengfte koude begint,
er tevens ook volkomene windllilte heerscht ; eene .zeer
gelukkige omílandigheid , daar, bij eene zoo hevige
koude , de geringfte togt der lucht ten uiterfie onaangenaam is, en zeer finartelijk, als niet mesfen, in het
aangezigt fnijdt. Kwam bij die felle vorst nog flerke
wind , zoo zoude waarfchijnlijk geen mensch het onder
den blooten hemel kunnen uithouden. Eigenlijke arbeid
wordt trouwens hier in de open lucht, zelfs door de
armfile lieden , bijna geheel niet verrigt. Wanneer de
wintermaand nadert, haalt ieder boer het reeds vroeger
in zijnen 'hof in gereedheid gebragte brandhout binnen ,
en flapelt het naast zijn woonvertrek op , ten einde hij
gedurende de eerfle zes weken daarvan gebruiken kan ,
zonder zich in de open lucht te begeven. Dan worden
deuren en ven(fers met groote zorgvuldigheid onderzocht; men flopt elke reet, bezet de deuren aan alle
kanten met togtlatten , en zorgt voor alles, wat het indringen der koude kan beletten. Daar in de acht winters , welke ik in Permiè doorbragt ; het kwik van den
thermometer, in vijf of zes dagen, drie malen geheel in den bol zakte , en daar omftreeks nieuwjaar eene
koude van 27° tot 3o0 Reaumur drie of vier weken lang
tot de zeer gewone verfchijnfelen behoort , zoo neemt
men niet ligt te veel voorzorg tegen den winter.
Wanneer deze ftrengere koude invalt , fchijnt de ganfche natuur te veranderen, en alle voorwerpen , die den
mensch omgeven , fchijnen eene andere gedaante aan te
nemen. Zelfs het verblijf in het woonvertrek is anders
geworden. De dubbele glasramen, van welke, even als
bij ons, in het eerst 4echts de binnenzijde met digte
ijsbloemen bezet was , worden thans, aan alle vier zij
ijskorst, ter dikte van een' duim, over--den,mt
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trokken, waarop men geene bloemen meer ziet; en het
door dezen ijsklomp .lechts fpaarzaam doordringende
licht geeft aan alles eene geheel eigene kleur. Het
fchijnt , alsof datgene , wat vroeger eene doorzigtige
opening was, nu met een groot blad van mat en niet
gepolijst zilver bedekt is , en door onzigtbare lampen
van binnen op eene bijzondere wijze verlicht wordt.
Wanneer de deur van de kamer, die onmiddellijk met
het niet verwarmde voorhuis gemeenfchap heeft , voor
een oogenblik opengaat, dringt eene dikke witte wolk,
die den binnentredenden omgeeft en verbergt, het vertrek in , maar iaat terflond, door de warmte der ka
als een vochtige nevel op den grond neder ; waar--mer,
door het dan ook in den omtrek van deze deur fteeds
vochtig blijft, terwijl de buitenkant van de deur met
harde fiheeuw of ijs, en zelfs de binnenzijde foms met
kleine Rukjes ijs bezet is.
Nog meer veranderd het tooneel, als men de warme
kamer verlaat en op de firaat komt. De menfchen ,
welke men daar ziet, fchijnen niet dezelfden te zijn,
die men vóór weinige dagen nog aldaar aanfchouwd
heeft. Alles is diep ingewikkeld, en, behalve mond
neus en ooren, ziet men niets, dan dikke wollen kleederen en pelswerk. Geene tragen, geene luijaards, geene
oude lieden, geene kleine kinders komen meer voor den
dag. De laatflen moeten in huis blijven, dewijl zij daar
buiten niet kunnen voortkomen ;, en de eerstgenoemden ,
zoo zij zich al eens vertoonen , hoe langzaam en op hun gemak zij voorheen over de praat gingen, zijn eensklaps vlug
en fnel te voet geworden. De kooplieden, de vleeschhouwers, de vischverkoopers en andere lieden , die anders ge
als pilaren nevens hunne waar (tonden , fchijnen-wonijk
thans telkens te danfen , dewijl zij nu eens op hunne hielen
gelijk een tol ronddraaijen , en dan weder met hunne voeten
op den grond ítampen, en hunne armen gedurig in alle rigtingen (laan. De baarden der Rusfifche boeren zijn tot
vaste ijsklompen geworden, en ook bij hen, die geene
baarden dragen , zijn nogtans de bakkebaarden en de
R2
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kleeding(lukken in dc nabijheid van den mond geheel met
ijs en dikken rijm bedekt. Wanneer de mond van iemand naast u zich tot fpreken opent, ziet gij eiken
toon vergezeld door een' digtcn nevel, die, gelijk rook,
uit zijnen mond ftroomt, en de flechts voor het gehoor
beflemde woorden nu ook als voor het oog aanfchouwelijk
maakt. Bij eiken voetflap kraakt de fneeuw op een'
hoogen piependen toon, en boven den wandelaar dampen de fchoorfleenen dikke rookwolken uit , die , zoo
door witte kleur, als ook bijzonder dour eene fchijnbaar
vaste zelfilandigheid , zich van gewonen rook onder
Deze wolken hebben niet die veelvuldige kron--fcheidn.
kelirigen, als gewoonlijk, maar vormen regtopgaande
rookzuilen. De voorwerpen op den grond, huizen en
boomen, dieren en menfchen, verfchijnen niet als in eene
ledige, flechts met lucht vervulde ruimte, maar als door
een niet yolkomen doorfchijnend ligchaam van ons gefcheiden; en het allengs naderen van twee menfchen op
de ilraat heeft welligt eenige gelijkheid met de ontmoeting der visfchen in liet water, daar de naderende gedaante op eenen affland van twintig fchreden zich nog
in een' dikken nevel gehuld vertoont , die echter Heeds
dunner en doorzigtiger wordt, hoe nader de perfoon
komt; en evenwel is er geen eigenlijke nevel, daar deze
bij flerke koude even zoo zelden, als hevige wind,
plaats heeft. Hierbij komt nog, dat de zon, die zelfs
op den middag zeer laag aan den hemel ffaat, en Reeds
eene hoog purperroode kleur heeft, een geheel bijzonder
fchijnfel werpt op alle voorwerpen.
In Permië valt de eeríle fneeuw gewoonlijk in het
midden , dikwijls reeds in liet begin van October ; en ,
daar het weder , zoo wel des zomers , als des winters ,
zeer beflendig is, blijft dezelve meestal tot in het midden van Mei liggen. Tegen het einde van November
heeft de fneeuw zich reeds zoo zeer opgehoopt, dat de
onderfle venflers, die anders eene manshoogte boven den
grond waren , nu met dezelve gelijk of er onder begraven zijn. Daar het een te moeijelijke arbeid ware, de
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needs hooger wordende fnecuw voor de huizen weg te
ruimen, vergenoegt men zich gewoonlijk hiermede, dat
Ilechts de ingang van de Piraat naar de deur, zoo veel
volflrekt noodig is , vrij gehouden worde. Deswege gaat
men des winters van de Piraat in elk hLJs diep beneden.
waarts, alsof men in eenen kelder moest afdalen. Mis
zal men het voor onwaarfchijnlijk houden; maar-fchien
ik meen te mogen verzekeren , dat de fneeuw in Rus land, zoodra de flrenge koude begint, veel witter is,
dan bij ons ; offchoon wij van de verblindende witheid
der laatfte reeds een fprcekwoord ontleend hebben. Niet
alleen voor mij , maar ook voor allen , die ik daarnaar
vroeg, is het voltrekt onmogelijk, op eene fneeuwvlakte van eenige uitgebreidheid , wanneer dezelve door
de zon befchenn wordt , flechts eenige oogenblikken te
zien, zonder hevige prikkelende panen in de oogen te
gevoelen. Eveneens zou een even zoo groote, door
de zon befchenen fpiegel van, gepolijst metaal op liet
gezigt werken.
De nachten zijn des winters , zelfs en tijde van de
nieuwe maan, door het fchijnfel van de fneeuw, hetwelk
veel gelijkheid niet dat van den Bononifehen /keen heeft ,
zoo helder en verlicht , dat men bijkans zoo goed ziet
als op donkere dagen, en even zoo goed als bij dag
reizen kan. Wegens deze verblindende witheid van de
fneeuw zijn ook, vooral in de noordelijker oorden, de
boeren van fneeuwbrillen niet gekleurde glazen voorzien, die men overal, zelfs in kleine dorpen, voor wei
kopeken koopen kan. Zeer arme lieden vervaar-nige
zelve eene foort van brillen uit ronde, dunne-digen
fchijfjes hout, in het midden waarvan zij eene kleine
opening maken, die juist voor den oogappel wordt vastgemaakt. In weerwil van deze voorzorg is het nogtans
een zeer gewoon verfchijnfel , dat oude lieden van
den geringeren hand geheel blind worden, hetgeen men
aldaar voor even zoo natuurlijk fchijnt te houden, als
wij het niet vreemd vinden, dat oude lieden de tanden
verliezen. Wanneer ik, op mijne menigvuldige reizen,
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tegen den middag eehe boerenwoning binnentrad, zag
ik dikwijls het ganfche gezin vrolijk om den disch verzameld; terwijl , in eenen hoek der kamer, een oud
paar, aan een klein , laag tafeltje geplaatst , afzonderlijk fpijsde. Vraagt men , wie die arme lieden zijn , zoo
krijgt men dit fchijnbaar onverfchillig antwoord : Het
vadertje en moedertje des huizes , die reeds blind zin.
Dit vroeg blind worden is echter waarfchijnlijk niet enkel aan de witheid der fneeuw, maar ook in het algemeen aan de firenge koude toe te fchrijven. Bijkans
dagelijks gebeurt het aldaar , dat iemand de oogen digtvriezen — niet het eigenlijke oog, dat, zoo het fchijnt,
de felf{ e koude wederlaan kan , maar wel die vloeilof ,
welke hetzelve , bij flerke prikkeling door de koude,
afzondert. Wanneer iemand uit de heete kagchelkamer
in de koude gaat , of een flerke togt op het oog valt,
zoo watert hetzelve , en zoodra een traan opwelt, bevriest deze , en fluit daardoor de opening van het oog.
Als dit plaats heeft , treedt de perfoon het naaste huis
binnen , en gaat , niet het woord iswinite , ( met verlof) bij de deur in het warme vertrek flaan, waar het
oog terftond zich weder opent, zoodat de reis voortgezet kan worden. Zoodanige bezoeken krijgt men Tows
verfcheidene in één uur , en niemand ftoort er zich aan.
Nog menigvuldiger is het bevriezen van die ligchaamsdeelen, welke men ook bij de itrengfle koude niet wel
bedekken kan, zoo als de neus. Het eerfle gevoel
daarbij fchijnt niet fmartelijk te zijn; en , als men er
niet bijzonder opmerkzaam op is en er geene ondervin
heeft , bemerkt men het misfchien geheel-dingresva
niet. Doch een ander ziet het zoo veel te beter, daar
het bevrozen deel terflond aan eene blaauwachtige kleur
kenbaar wordt; en in dit oogenblik kan men dan ook
zeker rekenen, van ieder, die ons ontmoet en in het Bezigt ziet , eene liefderijke herinnering te ontvangen. liaituschka , wajche nos i ( vadertje , uw neus!) roepen de
voorbijgaanden , en fpoeden ijlings voort. Ook heeft
men geene andere hulp , dan deze vriendelijke waar-
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fchuwing, noodig , waarvan het onmiddellijk gevolg is,
dat de bevrozene terffond eene handvol verfche fneeuw
van den grond neemt, en daarmede het einde van den
neus flerk wrijft ; waarop hij terfi and ook zijnen weg
vervolgt, en welligt een oogenblik daarna eenen anderen wafche nos! toeroept. Zoo weinig dit toevriezen
der oogen of bevriezen van den neus te beduiden heeft ,
wanneer terftond de noodige hulp aangewend wordt,
zoo erge gevolgen hebben deze toevallen, indien ze
verwaarloosd worden. Daarom ziet men in Rusland vele
lieden , wier gelaat geheel misvormd en daardoor ongemeen leelijk is.
Gelijk de fneeuw dier koude flreken van de onze ver
ook het ijs geheel anders. In het zuidelijk-fchilt,zos
gedeelte van Duitschland heeft men dikwijls in den winter flechts morfig geel en brokkelig grondijs , ter dikte
van een' halven voet ten hoogfie , voor den ijskelder;
maar in de meren en zelfs in de grootere wateren van
Rusland wordt het vier en dikwijls over de zes voeten
dik; en deze finkken zijn zoo hard , dat men er met
een' vuurflag vonken uit flaan kan , en daarbij zoo doorfnijdend , dat men een' ttroohalm , die in het midden
van zoodanigen ijsklomp zit, even zoo duidelijk ziet,
alsof dezelve geheel vrij voor het gezigt lag.
In weerwil van deze firenge en voor het verblijf in
de open lucht zoo hinderlijke koude , worden in Rus
de meeste reizen des winters gedaan, en dat onaf-land
wel bij nacht, als bij dag. De reden-gebrokn,z
hiervan moet men zeker voornamelijk in de wegen zoeken, welke des zomers , bijzonder bij het begin en tegen het einde van den zelven , daar men ze geheel aan
de natuur overlaat , dikwijls grondeloos en dus geheel
onbruikbaar zijn ; maar gedurende den winter vindt men
die zelfde wegen door de natuur beter gemaakt, dan er
zou kunnen gedaan worden.-gensdormfcha
De hooge , vaste fneeuw, welke niet, finelt door invallenden dooi, maakt het ganfche land tot; eene fpiegclgladde oppervlakte, waarover de lieden, als over een'
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marmeren bodem , met verwonderlijke fnelheid heengliiden , zonder eenige hindernis te ontmoeten , daar de
fneeuw alles effen gemaakt heeft. Door dikke, warme
pelzen wordt het ligchaam der reizenden genoeg tegen
de . koude befchut , en door goed bewerkte bastmatten
Muscovifche matten) weet ook de boer zijnen wagen
tot eene kleine tent in te rigten , waarin hij , zelfs bij
de ftrengfte koude, regt op zijn gemak zit of ligt.
De meer gegoede lieden uit den middelland hebben gewoonlijk grootere Heden , waarin plaats is voor zes of
acht perfonen, en welke door even zoo vele paarden
getrokken worden. De bewoners van zoodanig rijdend
huis zijn allen goed ingepakt, meestal op en onder dikke
pelzen liggende , en tegen de buitenlucht door bastmatten wèl befchut, zoodat zij van het gure weder flechts
weinig te lijden hebben, en zich in de enge, door henzelven verwarmde, ruimte regt wèl bevinden.
Ook dit is nog een opmerkelijk verfchijnfel, dat de
koude in Rusland naar het oosten íleeds toeneemt, en
zelfs in grootere mate toeneemt , dan wanneer men even
zoo ver van het zuiden naar het noorden zich begeeft.
Moskou en Kafan b. v. liggen bijna op gelijke breedte ;
maar te Kafan, dat omtrent honderd Duitfche mijlen
oostelijker is, heerscht veel ftrengere koude, dan te
Moskou. Kafan ligt omtrent onder denzelfden graad ,
als Koppenhagen en Edinburg; maar het verfchilt in
luchtgeftel grootelijks van deze lieden. Petersburg is vijf
graden noordelijker dan Kafan , doch heeft geenszins
eene zoo felle koude. In Kafan begint de winter omf'creeks
het midden van October en duurt onafgebroken voort
tot het einde van April, en eerst tegen het einde van
Mei worden de landerijen bearbeid; terwijl men in Drontheim in Noorwegen nog groene weiden in November
heeft en eene aangename wandeling in het veld doen
kan , offchoon Drontheim op 64 graden, en dus negen
graden noordelijker, dan Kafan, ligt.
Dit onderfcheid loopt nog meer in het oog , als men
verder oostwaarts in Rusland reist. Ochosrk- b. v. ligt
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bijna op gelijke breedte als Petersburg en Stok/olm; maar
zelfs de Rus beeft voor de alles verflijvende koude van
Ochotsk, en alle ambtenaren dezer had, die uit het westen
derwaarts gezonden worden, krijgen dubbele bezoldiging,
eenen hoogeren rang, en de vrijheid, om na verloop van
drie jaren terug te keeren , dewijl er zonder deze voordeelen
niemand gevonden zou worden, die lust had, om zich naar
een zoo onherbergzaam en bijna onbewoonbaar oord te begeven. Alleen de naam Kamtfchatka jaagt reeds huivering
en fchrik aan, en echter is de Peterpaulshaven in Kamtfchatka
flechts Si graden van de evennachtslijn verwijderd , en dus
op dezelfde breedte , als Dresden, AmJlerdans en Londen.
Eene der oorzaken van zoo groot verfchil in het luchtgeel is buiten twijfel deze, dat de zuidelijke ítreken van
Siberié meerendee,s verre van alle zeeën verwijderd liggen.
Middel-4zié is verder. dan eenig ander gedeelte der aarde,
verwijderd van groote wateren. Hieruit laat zich evenwel
het verfchijnfel niet volkomen verklaren. De menigvuldige,
vele honderden mijlen verfpreide lagen zout, zullen mis.
fehien daartoe mede bijdragen , bijzonder uit hoofde van den
fchraien groei in dezen zouten grond, daar men, in eenige
íireken verfcheidene dagen reizende, geene bosfchen en hechts
weinige kleine planten ziet. De voornaamste reden is zekerlijk deze, dat de grond van het westen naar het oosten
zich allengs hooger boven de oppervlakte der zee verheft,
en alzoo den grootuien bergrug der aarde vormt -- eene
verbazend uitgebreide bergvlakte , op welke federt duizenden
jaren de volken van het noordoosten elkander verdrongen,
en van waar ze zich ook in ganfche firoomen over zuid.
westelijk gelegen landen uitfiorteden. Van de 'ongemeen
hooge ligging dier preken getuigt ook de loop der groote,
geweldige vloeden , die allen op het hoogfie deel dezer bergvlakte ontfpringen , en , zooals de Oh, de Jenifey, de Irtisch
enz., in de noorrizee zich ontlasten. Het is jammer, dat
de vele reizen, die onder de regering van KATHARINA II
in deze oorden , meest door Duitfche natuuronderzoekers , gedaan zijn, geene bepaalde opgaven van de hoogte des lands
behelzen. De Akademie der Wetenfchappen te Petersburg
zou dit kunnen ophelderen , zoo dezelve gefchikte perfonen
in die gewesten met goede barometers voorzag, waarvan men
ook in andere opzigten voor de kennis van den dampkring
en van eenige verfchijnfelen in denzelven groot nut inogt
verwachten.
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Zoo veel van den winter in oorden , die ik zelf bij eigene
ondervinding heb leeren kennen. Op mij, die aan zoodanige
uitertten niet gewoon was , werkte de koude zeer onaangenaam , zoo dikwijls dezelve wederkwam. Welk een leven
voor een wezen, dat vooral in het licht en in de warmte der
zon zich verblijdt, verfchèidene maanden het grootfie ge_
deelte van zijnen tijd bij het ellendig kaarslicht te moeten
doorbrengen , daar de zon , althans in Perinië , op de dagen,
wanneer men het meest daarnaar verlangt, eerst ten tien ure
opkomt en om twee ure reeds weder verdwijnt, en ook gedurende de vier uren, dat dezelve zigtbaar is, in eene bloed
kleur, zonder te verwarmen of zelfs goed te verlich--rode
ten, zich ílechts weinig boven den horizon verheft, en als
befchroomd langs de naburige bergen in het zuiden heen_
fluipt, achter welke zij zich, eer men haar regt gezien
heeft, reeds weder verbergt. Welligt is het onmogelijk,
voor iemand, die een beter land bewoont, den treurigen toefiend der bewoners van deze oorden in allen opzigte geheel
duidelijk te maken, daar het mijzelven, ik beken het, moei
valt , alle die bijzonderheden weder levendig in mijn-jelik
geheugen terug te roepen. Ik moet foms nog om mijzelven lag.
chen, als ik mij herinner, hoe ik eens in hvijiitka, in het
begin van October , toen reeds alles van koude verulijfd was,
wegens eene ligte ongeíteldheid te bed moest- blijven, en tot
tijdkorting het leesboek van mijne kinderen, den Kindervriend
van w E I s SE, begeerde. Ik Ploeg het boek open , en trof
juist de plaats, waar de Schrijver, op het einde van November, nog langs eene groene weide gaat wandelen. Tranen van weemoed kwamen mij in de oogen, bij de gedachte,
dat ik een zoo heerlijk land — dat ik mijn dierbaar en fchoon
vaderland verlaten , en tegen deze onherbergzame en, zoo
als ik toen dacht , akelige (treken verwisfeld had. Ik lach
er nu fomwijlen nog om, wanneer ik mij die kleinmoedig
herinner ; maar de tranen, die ik toen niet kon bedwin--heid
gen, waren zeer ern(lige tranen, welke uit de diepte van
mijn hart opwelden, en ik durf er geenszins voor infiaan,
dat hetzelfde niet weder plaats hebben zoude, zoo ik daar
pog eens op hetzelfde tooneel moest optreden.
(Het vervolg hierna.)
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Aan den Redacteur der Paderlandfche Letteroefeningen.
Wel Edel lieert

T

e regt is, bij de aankondiging van mijnen Bardenzang,
(No . III, bl. 137, uwer Letteroefeningen) door mijnen Refencent aangemerkt, dat ik aan zeker bekend vaderlandsch
fpreekwoord, naar 't fchijnt , niet gedacht, of, zoo al, mij
blijkbaar daaraan weinig bekreund hebbe. Het laatfle is waarheid , en ik beken dit openhartig; er tevens bijvoegende,
dat ik mij fleeds om alwat llechts in fchijn groot, maar in
het wezen der zaak nietig is, weinig bekreune; te veel eer
hebbende voor de groote zaak van Waarheid , Regt en-bieds
Deugd, dan dat de kleingeestigheid van vleijers en eigenbelangzoekers mij zou kunnen bewegen , mijne oud- Nederland.
fche gevoelens in het keurslijf eener angllige befchroomdheid
te wringen ; iets, waartoe fommigen , blijkens de ervaring
van den dag, zich niet ongeneigd betoonen.
Met dezelfde rondbortligheid, waarmede ik, in dezen tijd,
nu en dan , voor het dierbaar Vaderland en deszelfs Helden
heb gezongen, is het hier nevensgevoegde Gedicht aan onze
heilige Godsdienst toegewijd; en het zal mij aangenaam we.
zen, voor hetzelve eene plaats in uw geacht Maandwerk te
zien ingeruimd.
De goede Voorzienigheid vurig dankende, die mij, in den
fchoot der Protestantfche Kerk, het helder en onbeneveld
licht van het Goddelijk Evangelie heeft doen aanfchouwen,
kon ik mij echter geenszins verheugen over een bedrijf, dat
het hart mijner Roomschgezinde Medechristenen met innigen
weedom moet hebben vervuld; ik bedoel het wegnemen der
Kruifen in de Hoofdstad van eersen Vorst, die, gelijk zijne
voorgangers, in onderfcheiding van andere Monarchen, met
den naam van den Bllerchristelijkflen wordt beflempeld.
Gewis een zoo fchaamteloos bedrijf, door Roomschgezinden
zelve gewild en ten uitvoer gebragt, kan door geen bezadigd
en onpartijdig Protestant worden goedgekeurd; want het is
gelijk te fellen met een' boosaardigen oplland tegen het
Christendom en tegen Hem, naar wiens naam wij ons noemen. Voorzeker, de Muzelman zou, door het nederrukken
der Halvemaan, zijne verachting van den Logenprofeet niet
krachtiger kunnen uitdrukken 1. — Dan, zoo is de geest des
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tegenwoordigen tijds. De navolgers der Franfche Encyclo.
pedisten Rellen er eene eere in , niets, dan het orakel van
hunnen Afgod, te gelooven; en eene leer, die der bedorvene zinnelijkheid offers brengt, vindt grooten bijval bij
ligtzinnigen.
De Protestant, geene bloot zinnelijke teekens behoevende,
tot fchraging of opwekking van zijn geloof in Hem , wiens
dienst in geest en waarheid bedgat , en wars van de minne
onderwerping aan menfchelijke inzettingen, bij liet allesóverwegend en alleen geldend gezag van den Koning des Lichts
en der Waarheid , — de Protestant moge , met innig mede
zwakke broeders beklagen, die, tot bevestiging van-dogen,
hunne overtuiging, beeld en teeken fchijnen te behoeven ;
edoch , vervuld met den geest der Evangelifche liefde, veroordeelt hij den zwakken en dwalenden niet. maar veront.
waardiging grijpt hem aan , wanneer hij hoogmoedigen en
nietswaardigen aan hulpbehoevenden den rietflaf ziet ontnemen, waarop zij deunden , zonder hun iets in de plaats te
geven, waarmede zij hunne wankele fchreden fchragen kunnen; — dat is , zonder beeldfpraak, wanneer Onchristenen,
bij het afrukken van Christus' kruis, tevens de Godslasterlijke verklaring voegen : dat het Christendom voor de wereld

heeft uitgediend.
Uit dit oogpunt befchouwe men de dichtregelen, die
eerbied voor den verheven' Stichter des Christendoms en zijn
Evangelie mij heeft doen ontboezemen. Mijne Protestantfche medebroeders zullen, immers ik durf dit vertrouwen,
inflemmen met de door mij uitgedrukte gevoelens; en den
Roomschgezinden Medechristen zij, mits dezen, de verzekering gefchonken , dat de echte Protestant , offchoon aan
het zinnelijk teeken des kruifes alle ggdsdienflig eerbetoon
moetende ontzeggen, hartelijk intlemt met de Leer des Krui [es, en het Evangelie van den Gekruisten hooger waardeert,
dan al de fchatten en genoegens der wereld l — Voor Ultraliberalen en Jezuiten verfpil ik geen enkel woord. dan
hunne vruchten kan men hen kennen!
Nevens het verzoek , om deze letteren aan mijn ílukje te
doen voorafgaan, paar ik de verzekering mijner hoogachting.
!lmfferdam , 7 Maart 1q31
W. H. WARNSINCK, BZ.
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OP HET WEGNEMEN DER KRUISEN
IN DE HOOFDSTAD
VAN DEN

ALLERCHRISTELIJKSTEN KONING.

0 best gefchenk des besten Faders!
0 Godsdienst! blijf ons eeuwig hij!
ll7e u ons rooven, 't zin verraders
Der menschheid, wat hun taal ook zij!
Komt, wreedaards! rooft ons goed en leven;
G ij rooft, wat eens ons moet begeven ;
't Is menschlijk — o, 't herjlelt zich weér:
blaar, ons den Jongflea troost te ontrooven,
Ons laatjle vonkje hoops te dooven - -Dit 's heisch — of kon een Duivel meer?
R1IIJNVIS FEITH.

;
D'te zwijmelkellt isGodingefchonken
be(taat
Ontzag voor

niet meer;

De Tijdgeest werpt, van woede dronken ,
't Blazoen van Christus' Godsdienst neer
Dat teelten , eens zoo hoog gedragen,
Staat thans ter prooije aan mokerfagen ;
En tempeltin en muurtrans beeft.
Hoor, trotsch Parijs 1 dat woest rinkinken !
Hoe lager 't heiligfte moog' zinken ,
Hoe hooger thans uw moedwil ftreefc.

t

Rijst uit uw' nacht, vervlogen jaren!
Dat de aarde uw fchande en gruwlen zie ! —
De Medicis , met haar barbaren ,

Sint Bartelsnacht en — Coligny! —
Wat fchouwfpej ! — 't bloed der Hugenooten
Moest toen den fchijntriomf vergrooten
Van 't kruis , met flaafsch ontzag vereerd;
En thans.... Laat vrij de Seine fiddren1
Zij is 't, die vrome kruisaanbiddren
Veel lager nog; dan 't kruis verne@rt.
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Verheft nu , wie dien lof moog' doemen,

Marat's , Santerre's en le Bon's!
Sier, Saint Antoine ! thans met bloemen
Uw Robespierre's en Couthon's!
Wel heeft de vuist dier onverlaten,
't Geweld ten dienst , langs markt en Vraten
De bloedvaan van den moord ontplooid;
Maar woest de klaauw naar 't kruis te íteken
En 't van Gods tempels af te breken,
Vermogt dat vijftal monfters nooit!
Spreek, Saint Simon ! zijn dit de vruchten
Der leer, die uw orakel fpreekc? —
Dat ooft is in verpeste luchten ,
Door kracht van helfchen damp, gekweekt.
Ontaarden! doet, bij duizendtallen ,
Uwe offers door de moordbijl vallen,
Voor menschlijkheid en rede doof;
Maar laat — wat, in een' nacht van rampen,
Nog moed fchenkt met den dood te kampen --Maar laat den zwakken mensch 't geloof!

'k Heb nooit de knie voor kruis gebogen,
Voor hout noch fleen de kruin verueérd,
Maar vaak, met innig mededoogen ,
In dwalenden den mensch vereerd;
Doch haat en afkeer moet hen treffen ,
Die trotsch zich boven 't kruis verheffen,
Wier hoogmoed Christus' naam miskent;
En vloek zij d'onverlaat befchoren,
Die , lastrend , met der Duivlen koren,
In Christus' kruis den CHRiszus fchendtl
Rukt , fnoodaards 1 rukt dat kruis ter aarde 1
Wat fchenkt, ge aan de aard' voor dat gemis?
Het bijgeloof rijst zelfs in waarde ,
Bij 't dwaallicht van uw duisternis,
Voor 'c beeld des heils gedwee te knielen,
Verfchaft nog troost aan zwakke zielen ,
In 's levens ftrijd en jongfl:en nood;
Maar gij , wat rust geeft gij aan 't harte,
Bij 't folcrend wee der laattje fmarce?....
Niets dan vertwijfliug , wanhoop, dood!

TE PAR11S.

Vermeetlen ! rukt dat kruis ter neder,
't Sieraad van 't heilig tempelkoor 1
Wat fchenkt gij voor dien roof toch weder?
Wat voor den troost, dien 't hart verloor?
De Jood, van Juda's Elam verbasterd,
Die David's Zoon en Koning lastert,
Is hier min fchuldig in Gods oog:
Een nacht van twijfel doet hem dwalen;
Maar gij miskent de heldre ftralen
Der middagzon aan 's hemels boog.
Beef, Frankrijk! — God zal eenmaal (preken,
En ftraffen 't fnoodgepleegde kwaad,
En de eer van zijn' Gezalfde wreken ,
Wiens Rijk van eeuw tot eeuw begaat.
De fmaad, den Christus aangewreven,
Zal op uw kroost en nakroost kleven;
Uw Afgodstempel stort in gruis;
In vlammen, die ten hemel rooken,
Zal 't wis verderf den grond beftoken,
Gefchandvlekt door den val van 't kruis!
Toch zal de Kruisleer zegepralen :
De Christus hoedt zijn Algebied
Voor Hem weêrgalmen berg en dalen
En aarde en hemel 't zegelied;
Zijn woord zal volk bij volk verlichten;
Het bijgeloof zal voor Hem zwichten;
De dwaling wijken voor Zijn kracht;
En wie Zijn' troon te laag durft zetten,
Zal de adem van Zijn' mond verpletten
En ftorten in des afgronds nacht !
Oud-Neérland ! waard' verlicht te heeten ,
Bewaar den (chat, dien gij bezit;
De onkreukbre vrijheid van geweten,
Waarmede elk mensch zijn' God aanbidt!
Maar, Broeders! Christnen ! laat ons waken,
Als 't montter onzen grond mogt naken,
Den muil vol laster, fmaad en hoon!
Ja , dan moet Roomsch e n Onroomsch Vrijden ,
En aan den heilgen kamp zich wijden
Voor de eer van Christus' KRUIS en KROON!
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egen het einde der zeventiende eeuw was de firaat della
Carita te Napels reeds, gelijk de Ghetto te Rome, de bij
wijk der Joden, die meerendeels het bedrijf van-zonder
woekeraar met dat van uitdrager verbonden. Ieder jongeling
van goeden huize, dien zijne zeilpartijen naar de grot van
Paufflippo met eene of andere Signorine te gronde gebragt
hadden — ieder arme Madonnen- fchilder, die voor de rivenditori (verkoopers) , in afwachting van beffellingen voor
Vorflen of Kardinalen, moest arbeiden, wis: de ftraat della
Carita zeer goed te vinden. Onder de winkels in de naauwe
praat onderfcheidde die van koopman ABRAHAM GIUDEO
zich door eene overgroote menigte van oude dingen, die den
ingang verfierden , of veeleer verfperden. Hier zag men in
bonte verwarring onder elkander Milanezer liarnasfen , Bolognezer degens , Cremonezer violen en Napelfche luiten; doch
G I v D E o deed voornamelijk in fcbilderijen van allerlei foort.
Niemand wist beter , dan hij , onder eene laag van roet en
(tof, het penfeel van eenig groot meester te onderkennen ,
of in de proeven van een jong, onbekend en hongerig kun
kiem van een toekomftig talent te ontdekken; —-ftenard
maar ook niemand ver(lond beter de kunst , om op den nood
van den behoeftigen koopman te fpeculeren, en, met eene on.
verfchilligheid, die .iemand in vertwijfeling zou brengen, de
waarde van een werk te verkleinen, welks verdienfte hij,
als door zeker natuurlijk kunstgevoel , zeer wel wist te on.
derfcheiden.
Op zekeren avond trad een jong mensch van eene ellendige vliering, waar hij den geheelen dag had gewerkt, en
rigtte zijne fchreden naar de (baat della Carita, terwijl hij
onder zijn' afgefleten mantel iets zorgvuldig verborgen hield.
Bij de toenemende donkerheid kon men naauwelijks zijn ten
uiteríte pover gewaad en zijne flerk uitkomende gelaatstrek.
ken onderkennen, die onder een zwart en dik hoofdhaar ze.
kere wilde fierheid aanduidden. Hadden de vrouwen uit den
geringeren land, die onder gezang voor hare deur zaten te
fpinnen , geweten , dat de voorbijgaande perfoon de vervaardiger van de destijds zoo geliefde volksliederen: Dolce pace del
cot mio , en : Plu the penfo à taal, was , zij zouden er niet
aan getwijfeld hebben , of hij wilde, met zijne guitar on-
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der den mantel, zich ergens onder het venster eener onverbiddelijke IRI S begeven. Maar de jongeling bleef voor•
ABRAHAM'S uitdragerij (laan, flapte eindelijk, na eenig
befluiteloos talmen , binnen , en geraakte, door eene verzameling van oude wapens en fcliilderllukken, weldrain eene foort
van achterkamer. Hier zat de Israéliet in eenen breeders ,
ouderwetfchen leuning(toel , en was juist bezig met het dien
dag ingebeurde geld te tellen , toen hem de komst van
den jongen man in zijn gewigtig werk hoorde. — „ Wat is er
van uwe dienst, jongeheer? Gij weet, de tijden zijn Plecht;
dei Napelfche dukaten wandelen alle naar onze Spaanfche
heeren, die hunne pistolen liever aan bijzitten en bravo's,
dan aan arme lieden , als mij , geven ..... maar dit onder
ons en met allen eerbied, welken men aan de dienaren van
zijne Katholieke Majesteit fchuldig is." Dat zeggende, nam
hij zijne groote muts af. „ Hebt gij ," dus voer hij voort,
„ bij uw bezoek het oogmerk , dat ik vermoede , zoo doet
gij wèl , dat gij een goed pand van eenige waarde, gelijk
gij daar zeker onder den mantel hebt, medebrengt." — „Gij
vergist u," fprak nu de onbekende, terwijl hij op eene aldaar flaande tafel, die de hoogte van omtrent vier palmen had, wees; „ ik kom niet om te leenen , maar om
te verkoopent' — „ Ach , dat is wat anders !" riep de oude
uitdrager, nam een' bril , en befchouwde opmerkzaam het
fchilder(tuk, dat de jeugdige kun(tenaar intusfchen in het
vereischte licht geplaatst had. Te vergeefs verwachtte de
jongeling , welken indruk zijn werk op den bedreven befchouwer zou maken, wiens onbewegelijke gelaatstrekken
enkel opmerkzaamheid aanduidden. Hij meende eindelijk het
woord te moeten opvatten, om den .rood het onderwerp der
fchilderij te verklaren , en zeide dus: „ Het is H AG A R met
haren zoon in de woestijn." -- „ Een onderwerp , dat reeds
door den goddelijken GUERCINO is behandeld," fprak
A B R A HAM. — „ Wanneer gij zijne fchilderij kent ," hernam
de fchilder, „ zult gij weten, dat niet hetzelfde tijdpunt is
gekozen — en," voer hij met zekere fierheid voort, „ wat
is ook daaraan gelegen ? Het komt er bier Hechts op aan, wat
het mijne waard zijn mag." — „ Dat is stout gefproken ,
jonge R A P H A E L !" antwoordde de oude, met een' fpottenden glimlach; ,, Signor SP A G N O L E T T O en Cavaliere
L A N D RA N C O konden

zich niet beter uitdrukken; maar ik
geloof geenszins, dat gij uwen arbeid zoo duur verkoopt."
MENGELS.
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Dit zeggende, Ploeg hij een' veelbeteekenenden blik op de
afgedragene kleederen des jongen fchilders. — „ Wat wilt
gij dan voor deze fchilderij geven ?" riep de jongeling onge.
duldig. — „Wat ik geven wil ?" herhaalde de flimme Jood, op
een' bedenkelijken toon; „ hum ..... ! ik zou liever eene
Hel, of Vagevuur, of Martelaar hebben; men wil tegenwoordig geene andere dingen meer.... En dan ziet men hier ook
geen fpoor van eene der Ccholen , die thans in de mode
zijn, noch van die van cAR VAGGro, noch van die
van RIBERA..... Naar welke fchool hebt gij toch gear.
beid ?" — „ Naar geene ," was kortaf het antwoord. —
,, Maar wie is dan uw meester, en waar hebt gij geleerd?" — „ Mijn meester is de natuur, en mijne fchool
het ongeluk." Hiermede wilde de fchilder het ltuk terugnemen; maar de oude uitdrager, het nog Reeds befchouwende,
zesde : „ Zacht vat! .... als men daarvoor..., zes duka.
ten bood ?" — „ Dan is het het uwe ," viel de jongeling
hem fchielijk in de rede, en de .lood vervolgde: „ Dat zou
meer zijn, dan het .waard is ; maar vier, hij voorbeeld , dat
dunkt mij een redelijke prijs." Voor een oogenblik vertrokken zich de gelaatstrekken van den jongeling, als hij zag,
dat de flimme handelaar met zijnen nood fpeelde, welken hij
zelf maar al te zeer had laten bemerken ; zijne zwarte wenk.
braauwen froniTen zich , en zijne hand greep naar eenen
dolk, dien hij in den gordel droeg. Maar hij bezon zich.
Zijne kalmte kwam terug, en zijne trekken namen het ge
kenmerk van fombere terughouding weder aan. „ Laat-wone
or
ons een einde aan maken," fprak hij; „ houd gij dit ftuk,
en geef mij de vier dukaten !" De .lood telde hem die één
voor één toe , alsof hij ongaarne van dezelve fcheidde; en
de jonge fchilder, zoodra hij zijne ellendige woning weder
bereikte, riep verheugd „ God dank! nu kan ik linnen en
brood koopen."
Eenige dagen later hield een prachtig rijtuig voor de uitdragerij van koopman ABRAHAM ftil. Het was de beroemde Lavaliere L A N F R A N C O, die uit de kerk del Cefu
kwam , alwaar hij aan de fchilderftukken werkte , die men
nog bewondert. Deze kunftenaar beval den ouden Jood,
welke ijlings aan het portier gekomen was, hem Bene fchil.
derij, die bij de deur onder vele anderen hing, toe te reiken.
Het was die van den onbekenden. Met eene zeer bedrijvige
houding nam' de uitdrager het. fluk , veegde met zijne mouw
,
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zorgvuldig het f' of af, en reikte het aan LAN F R A N C o toe,
met deze woorden: „ Een goed (luk, Signor Cavaliere! en
Uwe Heerlijkheid wist dit zoo treffend te onderkennen. Bewonder het wilde koloriet van deze woestijn, deze door de
zon verfchroeide boomen , dezen gloeijenden hemel !" —„ Van
wien is deze fchilderij ?" — „ Ik weet het niet; dezelve
werd mij verkocht door een jong mensch, die het voor zijn
werk uitgaf." De fchilder zocht onder het (luk, en vond in
eenen hoek den onbekenden naam S AL VA T OR! E L L o. Het
werd gekocht voor den prijs , welken de Jood vroeg ; doch
er verliep nog menig jaar, eer de onbekende S AL V A T 0RI E L L o, die om een klein loon voor de rivenditori te
Napels werkte , de beroemde s A L v A T o R R OS A werd, dien
gansch Europa bewonderde , en eer de Vorflen van Italië
wedijverden om de eer, dat zij diens voortreffelijke meesterukken als tegen goud mogten opwegen.

DE GROOTMOEDIGE ZELFOPOFFERING VAN DEN ZEEHELD
VAN SPEYK, BEVEL VOERENDE OVER DE KANONNEERBOOT, NO. 2, TE ANTWERPEN, DEN

5

FEBRUARIJ I831.

die glorievolle dagen,
ZToenzijnwijvoorbij,
het lot beflisten van Euroop.
ij

Door overmagt ziet Holland zich belagen,
En houdt alleen zijn fierheid en zijn hoop.
Der Vorfien wil belet wel onze dappren,
In 's vijands bloed te doopen 't heldenzwaard;
Maar — onze vlag zal onbezoedeld wappren :

l j zijn nog niet var, de oude deugd ontaard!
Neen! Hollands vlag laat firafloos zich niet fcheuren:
Een heldendrom bewaakt haar vroeg en fpa.
Geen finet onteert die vlekkelooze kleuren,
En wie haar hoont, dat hij met fchand' vergat
Wat fnelt gij zaam , ontzinde vredebrekers !
Of ziet gij niet, wat held die kiel bewaart?
Heeft Holland niet tienduizenden van wrekers ?
Wij zijn nog niet van de oude deugd ontaard!
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Zij fnellen aan, die benden van verraders;
Zij fpringen toe op de afgedwaalde boot:
Maar Hollandsch bloed vloeit nog van Speyk in de aders;
Hij is een held, in d'onfpoed waarlEík groot.
Een kleine froet van dappre medetlanders
Toont zich den naam van Hollands zeeliên waard.
Zij flrijden trouw, als echte vaderlanders:
Geen hunner is van de oude deugd ontaard!
Maar de overmagt zal 't klein getal verpletten.
Zie Hollands vlag reeds fmaadlijk weggefcheurd ! .. .
Hoe! Kon van Speyk die fchande niet beletten"
Hij zwoer het ééns. Heeft hij zijne eer verbeurd? —
Neen ! hoor dien knal ! De lont, in 't kruid gefioken,
Vernielt de boot, ontrukt van Speyk aan de aard';
Maar — heeft met hem ook de eer der vlag gewroken:
Wij zijn nog niet van de oude deugd ontaard!
O Loeveftein ! zóó ftrafte in vroeger dagen
Een Herman ééns de Spanjaards in uw' muur.
Zóó wreekte ons ééns een Claesfens op de baren,
En fneefde als held door eigen buskruidvuur.
Een echte zoon van Holland kan niet dralen:
Meer is hem eer dan 't nietig leven waard.
Wenkt hem de flrijd , de zege kan niet falen:
Wij zijn rog niet van de oude derlgd ontaard!
Ontvang, van Speyk! ons aller ilille hulde!
Uw kloeke daad zal ons ten voorbeeld zijn.
Gelukkig hij, die zóó zijn' pligt vervulde...
Doch dat een drom van wrekers nu verfchijn' ! .. .
jat vroeg of laat, wij zullen ééns u wreken;
Wij zweren dit, om Hollands vlag gefchaard!
Gewijde fchim ! al zijt gij ons ontweken,
Wij zin nog niet ,'an de oude deugd ontaard!

Middelburg,
Februarij , I $31,

A. F. S I F F L f.
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Dit heilig land der wonderdadn
Gaat niet als fuivend kaf verloren;
Words nooit, dit is haar toegezworen,
Verzwolgen door den Plaatsorkaan !
HELMERS.

zing ik, rijke ftranden
U
Der zeven vrije landen
Van 't oude Nederland
Die in de veegíte (tonden
U plegtig hebt verbonden
Door eendragts rozeband ;
Wier fiere vrijheidszonen
Een plekje gronds bewonen,
Ontwoekerd aan de zee,
Wel klein voor 't oog der aarde ,
Maar van onfchatbre waarde,
En eens des werelds ree;
Die , in vervlogene eeuwen,
Uw ftoute waterleeuwen
Rondom den aardbol zond,
Op fchaars betreden wegen
Alom den roem en zegen
Aan uwe vlag verbond.
0! waarom, mag ik vragen,
Werd in de laatlie dagen
Uw kroost aan hen gehecht,
Die , van u vreemd in zeden ,
Steeds orde en wet vertreden
En fchenden 't heiligst regt
Om aan Euroop te toonen,
Dat de oude moed bleef wonen
In elke vrije borst,
Die, vreemd van 't rot, dat morde,
Zich firaks ten firijde gordde ,
Tot heil van land en Vorst.
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Maar, mogt uw lot nadezen
Weér afgefcheiden wezen
Van Belgie's muitend kroost,
Dat, vol van ijdle droomen,
Een vrijheid heeft genomen ,
Waarover 't mcnschdom bloost!
Dan wordt de rijkile zegen
Op nieuw door u verkregen,
En 'k zie weér fchat bij fchet,
Met zwaargeladen fchepen,
De havens binnenflepen
Van elke handelftad.
Dan dragen alle zeeën,
Tot aan de verfte reeén ,
Uw vrije vlaggen weér,
En de aard' ziet, opgetogen,
Uw' luister, uw vermogen
En grootheid, als weleer.

o

tijd ! die, vol van weelde,
Des zangers boezem Iireelde ,
0 gouden eeuw! breek aan,
Wier komst wij tegenijler.,
Wanneer de bondel pijlen
Weér bij den leeuw zal liaan !
H. KNIJFF, AZ.

Woerden, 3 Jan. 183r.

DE HOLLANDSCIIE MOEDER.

H

oor mijn bede, God daar boven!
Die met hem ik plag te loven ,
(Ach, alleen vermag ik 't niet!)
Hoor mij, grijze moeder, fineeken
Voor den zoon, mijn' arm ontweken,
't Eenigst, wat Uw gunst mij liet!

DE HOLLANDSCHE MOEDER.

Toen 't verraad ons erf belaagde,
En her heir der muiters daagde,
Even als een wervelwind ,
Was het, of zijn blikken fpraken:
„ Mag ik vaders naam verzaken ?"
En hij ging, mijn eenig kind!
Stijf van hand en graauw van haren ,
Had ik hem mij kunnen fparen;
'k Heb hem willig afgeáaan ,
En, hoe zwaar het ook mogt wegen,
Bij den laati}en affche,dszegen
Wederhield ik zucht en traan.
Moederte@rheid, moederfmarte
Overf}elpten wel mijn harte;
Maar Gij fterktet me in den pligt,
En Gij zult de vrouw verhooren ,
In wier dierbaar' eengeboren
Al haar aardfche rijkdom ligt.
0, befcherm hem in die uren,
Die hij op de vestingmuren ,
Die hij op den voorpost fliijt !
En , als honderden gevaren
Telkens nog den pligt verzwaren ,
Voel' hij, dat Gij met hem zijt!
Laat geen vijand dan zich heffen ,
Om verraderlijk te treffen
Hein, in wien alleen ik leeft -Heer ! mogt U zijn dood behagen,
Dat de wellust mijner dagen
Dan voor 't minst niet roemloos fneev' !
Neen ! dat was geen moederbede.....
Zend , o Hemel ! zend den vrede !
Blusch het vreeslijk oorlogsvuur!
Laat mij dra van vreugde fchreijen;
Of, moet ik hem nog verbeiên,
Dat dan 't wapenfchorfen duur'!
Moog' mij, als de regenvlagen
Langs de baan des hemels jagen
In den fombren najaarsnacht ,
Dan het hart van weedom bloeden, —
God! Gij zult mijn kind behoeden,
Dat een' duren pligt betracht.

151

D $9

DB lOLLAND$CH 1MIOEDER.

Maar, wanneer de dag moet komen,
Dat het wapen wordt hernomen ,
En een ftroom van menfchenbloed
't Stille veld zal overdekken,
Dat zich nu ter rust ging [Trekken
En die offers niet vermoedt;
Laat hem dan in 's vijands fcharen
Ongefchonden de eer bewaren
Van den vaderlijken naam !
Laat hem voor zijn' Koning tlrijén ,
En ons dierbaar land bevrijdn
Van eene aangewreven blaam 1
Eigen , heilig erf verweren
Orde , wet en eed vereeren
En die fteunen met het ftaal !

Daartoe is hij uitgetogen ,
En wie deze houdt voor oogen ,
God ! hem fchenkt Gij zegepraal.
Want, wie fpreek' van lot of kanfen,
Gij geleidt de (pits der lanfen ,
Gij de kogels, Gij het zwaard!
Laat hem Uw gen i verwerven ,
Wie mij , finds mijns ega's fterven,
Nog verwijlen doet op aard'!

Doch , wanneer zijn bloed moet vloeijen ,
En de lauwer Rechts zal groeijen
Op het graf van wat ik min ,
Neem mij dan, eer ik het wete
En van fmart mijzely' vergete,
Tot Uw' zaalgen hemel in!

Maar ik wil mijn' moed behouisn ,
En den zoeten droom vertrouwen,
Die nog korts mijn fmart verving.
God! Uw fchild zal hem bedekken,
En hij keert, zoo vrij van vlekken ,
Als hij vrij van vreeze ging.
Keeren ! keeren 1... Albehoeder
Al de wenfchen van een moeder
Uiten zich in 't ééne woord !
Laat mij dra aan 't hart hem drukken,
En de kreet van 't zoet verrukken
Zij de dank, die U behoort!
z. J. POTGIETER.
Am/ferdam , 1830.
No. IV. Meng. bl. r98. reg. to. Rant Ds, lees Die.

MENGELWERK.
VERHAIDELLNG, OVER HET VERBAND TUSSCHEN
DEN SMAAK EN HET ZEDELIJK GEVOEL.

Door
N. G. VAN KAMPEN. (*)

,Niets is, mijns bedunkens , in de b-.fchouwing van
den mensch , wiens voortreffelijkf'ce deel zich in de twee
hoofdwerkingen van vei (tand en wil vertoont, meer
onze aandacht waardig , dan de onderlinge invloed dier
twee werkingen op elkander ; niet andere woorden : de
betrekking van den verflandelijken op den zedelijken
mensch , en omgekeerd.
Raadpleegden wij alleen eene befpiegelende wijsbegeerte, wij zouden vermoeden, dat de man, wiens verfland
het meest geoefend, wiens oordeel het vlugst, fcherpst en
welwikkendst, en wiens geest het rijkst is aan kundigheden van allerlei aard, vooral aan kennis zijner pligten, — dat die man ook het braafe, het naauwgezetile leven moest leiden, en alle zijne pligten op de vol
wijze vervullen. Dan, gaan wij met de veiligt}e-ledigt}
gids, de Ondervinding, te rade, zij zal ons fpoedig,
zoo niet het tegendeel leeren, immers zoo verbazend
vele uitzonderingen op dit geflelde aanwijzen , dat wij
hetzelve onmogelijk tot eene regelmaat í}ellen kunnen.
Vanwaar dit komt, is mijne bedoeling niet , op te fporen;
dit veld is te ruim voor Bene verhandeling , gelijk gij
die hier verwacht , te onafmetelijk voor mijne kennis.
Ik wilde thans Ilechts over een gedeelte dier veelom.
vattende i}offe fpreken ; hoeverre, namelijk, de finaak ,
dien men als eene tusfchenfoort tusfchen onze verftandelijke en zedelijke vermogens mag aanmerken , door het
zedelijk gevoel gewijzigd worde. Eene bepaling, wat
(*) Voorgeleien op den q Februarij 1831.
riENGELW. 1831. NO. 6.
T
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(maak, wat gevoel in het zedelijke zij, zal hiertoe dienen vooraf te gaan.
De fmaak is ook een gevoel, dat echter in de daden
of voorwerpen niet zoo zeer hunne zedelijke waarde opmerkt, als wel dezelve enkel beoordeelt, in hoe verre
zij al of niet verheven, fchoon of bevallig zijn. Hij is
ten naauwlle verwant niet liet kunstgevoel , waardoor
wij het fiaaije in de íchoone kun(fen weten te beoordeelen; ja , hij is daarvan de eenige bron. De fmaak is
dhárin van het Genie onderfcheiden , dat het tweede
fchept , de eerl}e beoordeelt. Een groot Genie moet
geboren worden; een man van fmaak kan zich vormen.
Echter behoort er een gelukkige aanleg toe, om die
fijne fchakeringen op te merken , welke fomtijds alleen tusfehen het wezenlijk fchoone en het poppige ,
tusfchen het verhevene en liet winderige plaats heb
Niet altijd is de man van fmaak zelf dichter-ben.
of kunftenaar; een fijn gevoel van het gepaste kan
foms bij hem de kracht van daaritelling vervangen; doch
meestal vereenigt hij de befchouwing van dat heerlijke
Ideaal , 't welk hij aanbidt , met deszelfs gelukkige
navolging.
Het zedelijk gevoel is eene inwendige (}em , die ons,
niet door redenering, maar door innerlijk welbehagen of
afkeer , toeroept : Dit is goed, dat kwaad! Dat dit
zoo zij, dat niet de Rede alleen ons langs koele befpiegelingen tot die Goddelijke kennis opleide, ziet gij in
den onbefchaafden mensch, die vertcheidene deugden, zoo
als , gastvrijheid, trouw , fomtijds onbaatzuchtigheid en
dienstvaardigheid , oefent, zonder dat zijne geheel braak
liggende Rede hem liet nut en de gepastheid daarvan
kan aantoonen. Wat zeg ik ? gij ziet liet in de ('celfels der grootte Wijsgeercn , van welke tot nog toe niemand een algemeen voldoend , onwraakbaar grondbeginfel
voor de deugd heeft aangewezen , waaruit wij , zonder
moeite , geleidelijk en ongedwongen , alle onze pligten
kunnen leeren kennen. En nogtans zal de zinnelijke
fmart , het zinnelijk vermaak (volgens E P 1 K U R us het
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hoogde, waarnaar de niensch kan en behoort te fireven) dien Wijsgeer zelv' niet beletten, om matig en ingetogen te leven, en al zijn genot tot een tuintje te
bepalen. De meeste andere Wijsgeeren eerbiedigen en
huldigen ook die deugden, welke zij bij geene mogelijkheid uit hun flelfel kunnen afleiden, en hun innerlijk
gevoel brengt hen (fchoon langs zeer verfchillende wegen) op één middelpunt bijeen , waar zij verwonderd
zijn elkander aan te treffen. kéne deugd zonder ik nogtans uit, welke het zedelijk gevoel gebiedend voorfchrijft,
terwijl eene kwalijkbegrepene redenering haar juist bij de
firengfle en gemoedelijkfte Wijzen deed verbannen. Het
was , namelijk , onder de Stoïcijnen algemeen , het medelijden , als eene onzer natuur en grootheid onwaardige
zwakheid, af te keuren, en wèl te doen, niet uit liefde
tot, of meéwarigheid omtrent een' lijdenden, maar uit
befef van pligt , waarin ons eenige geluk beilond , terwijl medelijden den geest uit zijne benijdenswaardige
drifteloosheid rukte. Hier is het, dat, mijns achtens, het
zedelijk gevoel zijne noodzakelijkheid ter deugdbetrachting op de duidelijkfle en kenbaarffe wijze flaaft. Immers,
wat zou de hulp, aan eenen ongelukkigen toegebragt,
zijn , zonder die Goddelijke aandoening, welke, gelijk eene
met goud bezwangerde rivier, de zachtfle gevoelens van
ons hart met zich voert, om daarmede een' rijkelijken
tol aan de zee des menfchelijken geluks te betalen , —
zonder de menfchenliefde? Hoe wordt de gave van hem,
die , met een gelaat , waarop de hartelijke deelneming geprent (laat , zijn penningsken geeft , niet door den on •
gelukkigen, die een hart in zijnen boezem draagt , gewaardeerd boven de trotfche , fchoon tienmaal grootere
gift van hem , die , niet een afgekeerd gelaat , even als
eene afgepaste rekening , zonder gevoel bef 'ccedt, hetgeen
hij meent te moeten gebruiken tot weldaden! Doch de
goede Voorzienigheid , die begreep , hoc weinig de rede
dadelijke hulp van den ongelukkigen zou-kavelingto
aanfporen , Hortte dat onuitfprekelijke gevoel in onzen
boezem uit , hetwelk ons zoo gelukkig maakt , wanneer
T2
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wij helpen kunnen, ons zoo prangt, wanneer wij daar
te kort fchieten. Doet men ook uit redenering wèl-toe
aan zijne kinderen , aan zijne vrienden ? Inniglijk is
voorts deze gewaarwording vereenigd met die heilige vierfchaar, de plaatsvervang{Ier des Opperregters in ons binnenite, -- met liet geweten; en, volgens eenen beroemden hedendaagfchen Wijsgeer, zijn Rede, zedelijk gevoel en geweten drie vereenigde bronnen , waaruit liet
kenvermogen van goed en kwaad in onze zielen opwelt.
Uit al het geflelde mogen wij , dunkt mij, vrijelijk opmaken, dat het gevoel van zedelijk goed en kwaad, fchoon
in vele gevallen duister, en daartoe de hulp der Rede
behoevende , nogtans ook menigwerf toefchiet, waar de
laatfte minder gefchikt zou zijn , om onzen aanleg tot zedelijkheid en ware gezelligheid te bevorderen.
Na dus eene bepaling van het zedelijk gevoel en den
fmaak gegeven te hebben, moeteil wij nu voortgaan, om
den onderlengen invloed van beide op elkander wat van
naderbij te bezien. Dat de (maak den geest veredelt ,
zal, denk ik , niet ligt iemand ontkennen. Ik kan
daarom niet den beroemden B LA t r, niet inflemmcn ,
wanneer hij den fmaak voor een vermogen verklaart,
hetwelk eenigermate alle menfchen gemeen hebben . ten
minfte niet in den meer beperkten zin van een verilandelijk ,
zichzelf bewust gevoel , als in welken zin de ondervin
deze groote algemeenheid van den fmaak, zoo 't-ding
mij voorkomt, duidelijk tegenfpreekt. Om nu niet eens
van de wilde volken te gewagen , in de meest befchaafde
maatfchappijen zal ten minfl:e drievierde der bevolking
ongevoelig zijn zelfs voor dat voorwerp van den fmaak,
hetwelk onmiddellijk onder hun bereik ligt, — voor de
fchoonheid der zigtbare Natuur. Een warme zonnefchijn
moge hun ligchamelijk geftel aangenaam aandoen; dat dit
echter geen finaak voor de fchoone Natuur zij, zal mij
wel ieder toeflemmen, en hooger gaat waarlijk bij zeer
velen het aangename niet , hetwelk hun een fchoone
Meidag oplevert.
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Zoo wij dan , volgens onze boven aangenomene bepaling , den fmaak voor het fchoone en verhevene niet
zonder oordeel en zelfbewustheid denken , zoo volgt
daaruit al aanflonds , hoe hoogst voordeelig dezelve voor
onzen geest zijn moet. De eerfle bron van fchoonheid,
die grondfiag , waarop alle ligchameltjke voortreffelijkheid
rust, die moeder, waaruit zij on^llaat, de Natuur, zal
hem een onuitputtelijk veld ter bewondering aanbieden.
Hij flaart niet bloot op hetgene de groffle zintuigen
hein vergunnen; de genoegens van Bezigt en gehoor
ftreelen hem bij voorkeur. De overeen(lemming tot een
geheel der voorwerpen , die hij ontwaart, op te merken ,
is Hechts ééne fchrede voor hem, die de harmonie
der kleuren in eene verhevene fchilderij , of die der
toonen in de Schepping van eenes H A v D N, gevoelt
en weet te waarderen. Dan , wanneer hij nu, dronken
van de reinfte vreugde, opklimt tot de zon, tot de ge
dáár de heerlijke eenfftemmigheid van alles ver--ltarne,
volgt tot voor den troon van GO D, en van daar, duizelende door die oneindigheid van ongefchapen fchoon ,
weder ne@rzinkt op aarde , dan onderzoekt hij de affchriften dier oneindige fchoonheid en verhevenheid; hij
fiddert van vreugde bij de Idealen van P H I D IA S , van
R A P H A ë L , van R U B E E N S; bij de levende letteren
van HOMERUS, VIRGILIUS, MILTON, VONDEL

en S C H IL L nit roept hij luid van innige verrukking.
Nu gaat zijn geest , verzadigd van edel zinnelijk en van
verftandelijk genot , nog eene fchrede verder , en befchouwt zich als zedelijk wezen. De betrekkingen , die
hij als mensch tot zijne medemenfchen, als onderdaan
van het rijk van G o D tot den algemeenen Vader, heeft,
ftreelen en verheffen zijn hart. Niet zoo zeer echter
het rein zedelijke, het Rille, zachte en ongemerkt goede
zal in liet eerst zijnen vurigen blik treffen ; het fchitterende, groote, uitmuntende zal rasfcher zijnen fmaak voor
het verhevene bevredigen. Dan , wanneer zijn fmaak ,
die in het natuurlijke ook eerst de glansrijkste voorwerpen opzocht, om daarna door de zachtere fchoonheid
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der min fchitterende verrukt te worden, meer verfijnd
is en meer juistheid verkregen heeft, dan zal hij in het
zedelijke die zelfde Goddelijke overeenftemming zoeken
en beminnen , die de Schepper in de Natuur zoo heerlijk ten toon fpreidde; dan zal hij met wellust uit de
bronnen de reinfle genietingen , huwelijks-, ouder- en
kinderliefde, vriendfchap, menfchenmin en weldadigheid,
drinken. Zijne zucht voor het verhevene zal meer voldoening vinden in de flille grootheid, in de zelfopofferingen van den held der deugd, dan in de fEoutfte tooneelen of werkingen der onbezielde Natuur, die alleen
uitgezonderd, waarin ook het zedelijk gevoel, door derzelver betrekking op onze waarde en beEtemming als
menfchen, gefireeld en verrukt wordt. Vandaar, dat de
goede fmaak in Dichters en Prozafchrijvers van alle eeuwen en volken juist dat het meeste goedkeurt en bewondert, waarin ook het onbedorven zedelijk gevoel de
zuiverfte vreugde geniet. Welke plaatfen b. v. flepen
ons in F10 iu E R us het meeste weg? Is het niet die,
waar hij ons den ruwen, maar toch gevoeligen mensch
vertoont; in A C H ILL ES, die weent en kermt en zich
ílapeloos omwendt op zijn leger, bij de gedachte aan
zijnen geflorvenen vriend ; in A C H IL L E S, die zich
verbidden laat door den voetval des grijsaards , welke
tot dat toppunt van ellende gekomen is , dat hij de han
moet kusfen, die zijne zonen hebben gefagt, voor--den
al door de herinnering zijns grijzen vaders , die deze
grijsaard hem biedt ? Waarom keurt de fmaak aller tij
volken het karakter van H E K T 0 R , vooral des--den
zelfs affeheid van zijne weenende gade en verfchrikten
zuigeling , zoo fchoon boven alle befchrijving ? Is het
niet om de reine , zuivere menfehelijkheid , daarin ten
toon gefpreid ? -- Doch het zou een opzettelijk betoog
van eene meer kundige hand waardig zijn, de rijke bron
van fchoon te vermelden, die u o ME n u s aan het zedelijk gevoel te danken heeft , dat nog als eene klare beek
zijne natuurpoëzij befproeit. Zal ik fpreken van de Griek
Treurfpeldichters ? Doch zulks is door zoo vele be--feh
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roemde vaderlandfche mannen met nadruk en bevalligheid
gedaan, dat ik door mijne zwakke flem niets bij hunnen
lof dier gevoelige zoo wel als wijsgeerige puikvernuften
zou kunnen voegen. Dit ééne flechts : nimmer is de
waarheid, dat, fchoon de vrouw minder door ligchaamsfterkte , door uiterlijken moed moge fchitteren , zij toch
den man overtreft , wanneer tot redding van eenen geliefde
kracht van ziel wordt vereischt; nimmer is deze waarheid zóó in het licht gefield, als in de maagd en de vrouw,
die SOPHOKLES en die EURIPIDES ons fchetfen,
waarvan de eerfle de bedreigingen eens dwingelands veracht, en voor de eerlijke begrafenis eens dierbaren broeders het licht des levens derft; de tweede , om haren
man te redden , vrijwillig in den dood gaat , waarvoor
zone ouders terugdeinsden, waarvan z ij de bitterheid,
als moeder van een veelbelovend kroost, toch zoo diep
gevoelt. Neen ! nimmer behaalde het zedelijk gevoel over
de natuurlijkfte aandoeningen fchoonere zegepraal , dan
in deze den mensch verheffende tafereelen. Ook v IRGIL I us is immers niet minder beroemd om de kuischheid zijner zangfter, dan om de kieschheid van haren
fmaak. Welke aandoenlijke tooneelen van ouderliefde ,
van vriendfchap , van huwelijkstrouw tot , ja over den
dood heeft ook niet deze gevoelige Dichter! Wat heeft
P E T R ARC A zoo beroemd gemaakt? Wat anders ,
dan de fchillering eener liefde, rein als de fchoone hemel van Italië, waaronder hij die bezong? Ware hij,
ware later T A s s o niet zulke edele menfchen geweest,
van een onvervalscht gevoel doordrongen , te midden van
een reeds minder rein of geheel verbasterd volk , zij
zouden de eerlie Dichters hunner natie niet • geworden
zijn , bewonderd in alle volgende eeuwen. Overal doet
T A s so de ondeugd verfoeijen ; en , om zijnen held
R E I N 0 U D, verdronken in weelde en wellust, tot zichzelven terug te brengen , behoeft hij zich enkel in den
fpiegel te aanfchouwen , die zijne wapenbroeders hem
voorhouden. Deze fpiegel is het geweten. Hij ontwaakt
uit den droom der zinnelijkheid; van fchaamte zou hij
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zich in den fchoot der zee, in het vuur , in het harte
der aarde hebben willen verfchuilen ! Hij verlaat op liet
oogenblik de verleidelijkfle vrouw , een paradijs , en
zoekt , in het kruisleger , gevaren , wapenen , en den
haat zijner beminde. — Ziedaar het Plot van liet in T A s s o
meest bewonderde verhaal.
Ook bij de Fran/che Treurfpeldichters draagt het zede
gevoel ten krachtigífe bij , om verhooging aan hun--lijk
ne , door eigendunkelijke regelen zoo naauw beperkte,
Rukken te geven. Een ieder uwer ftaan hier de fchoone
regelen voor den geest van den ouden I1 0 R A T I U S, op
de tijding der fchijnbare vlugt van zijnen zoon ; alsmede
van A U GUS T U S tot zijnen moordenaar c IN N A, Uit
de vertaling van B1LDERDIJK:
Treed, treedvrijmo:digtoe,en,CINNA! zijn wij vrinden , enz.
ik moet op deze plaats een bijzonder gewigt leggen:
zij is het overtuigend bewijs mijner Helling. De groote
c o N D lt weende tranen van bewondering bij dezelve.
Geheel Frankrijk kent ze van buiten , en bewondert die ,
als een meesterfluk van genie en fmaak. Doch wat vindt
gij daarin en in de vorige ? Hooge beelden , fcheppend
vernuft, oorfprorkelijke vindingen, of iets van dien aard?
0 neen ! niets dan de eenvoudige uitdrukking van de
zegepraal der zedelijkheid, hetzij als vaderlandsliefde of
als grootmoedigheid beíchouwd, over de natuurlijke opwellingen van vrees of van wraakzucht.
In vele (lukken van a A C I lv E zou ik u hetzelfde kun=
nen doen opmerken; ik bepaal mij tot zijn erkende mees
At/ia/ia. Wie bewondert niet de groot--terfuk,d
heid , waartoe de mensch zich verheffen kan , wanneer
hij den Hoogepriester j 0 JA D A, door eene grimmige ,
alvermogende Koningin bedreigd en belaagd, hoort zeggen:
Hij, die aan 't woeden van de golven palen flelc,
Stuit-ook, als 't Hem behaagt, en boosheid en geweld.
Met eerbied buigend voor den wil van 't Hoog(ie wezen,
Vrees ik Hechts Gov, mijn vriend! en ken geen ander vreezen.
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Hoe fchittert ook het kinderlijke gevoel van onfchuld
en reinheid tegenover het afzigtelijk(le van alle afzigtelijke
voorwerpen, — eene vrouw, die moordt en de oníèhuld
onderdrukt , -- in de boven alle befchrijving treffende
zamenfpraak van JoAs en ATHALIA! — Ook vor.T A I R E is zeer rijk , niet enkel in koude zedefpreuken ,
maar ook in plaatfen, die het gemoed krachtig opwek
verheffen , alleen omdat de fnaar des zedelijken-ken
gevoels daarin getokkeld wordt. Men kent de heerlijke taal van Don G U Z AT A N, in Ilzire , tot Z A MO R E,
over de voortreffelijkheid van het Christendom , als moeder der vijandsliefde. In de Meropé is ook kinderliefde
de fpil , om welke alles draait , — de knoop , die eindelijk
dit meesterftuk op de voortreffelijk(le wijze ontbindt.
Doch genoeg. Voor het verwijl bij de Rukken van een
vreemd volk zal ik geene verfchooning vragen, uit hoofde dat liet juist eenige der meest bewonderde plaatfen uit
de beste treurfpelen zijn van dat volk , dat om zijnen
kiefchen , misfchien zelfs al te kiefchen fmaak door geheel Europa bekend is. Doch de bewondering rust, zoo
als gezegd is , hier enkel op de uitboezeming van het
zedelijk gevoel. En is ditzelfde riet bij ons het geval?
Waarom behagen ons de algemeen bekende en nooit genoeg geroemde Reijen van v o N D E I. Gijsbrecht zoo
bijzonder? 'Zekerlijk ook wel om dc voortreffelijke poëzij;
maar V O N D E L is op verfcheidene mingeroemde plaatfen
even zoo dichterlijk. Het is inzonderheid , omdat hij
hier onmiddellijk tot ons hart, tot ons onbedorven hart
fpreekt , en de edelfle aandoeningen der menfchelijkheid,
kinder- en huwelijksliefde, daarin opwekt.
Vergunt mij , u nog eene, niet zoo bekende plaats,
doch uit een van v u N D E L 's beste Hukken , te herinneren , waarin het zeer reine zedelijk gevoel des Dichters , op de natuurlijktle en tevens dichterlijk1 e wijze ,
de gruweldaad van j E P H TA, door zoo vele onvoorzigtige verdedigers van den Bijbel bewimpeld of geplooii,
in den eigen mond des vaders vervloekt, en te gelijk dc
ecre der Godheid handhaaft.

262

HET VERBAND TUSSCHEN DEN SMAAK

Hoe weet H E L M E R S, in den akeligen nacht der
Franfche dwingelandij, tevens onze vaderlandsliefde en
ons vertrouwen op oo D te verlevendigen, in zijn heerlijk dichtftuk , Bemoediging! Gunt mij het genoegen ,
Benige coupletten hier in te lasfchen :
Gij wanhoopt — hoe? zijt gij vergeten
De dagen van uw voorgeslacht,
Dien onbefchrijfbren jammernacht,
Toen A L V A, op zijn' troon gezeten ,
Zijn horden losbraakte op uw' grond?
Rees toen niet uit dat tastbaar duister
's Lands leeuw, die Spanjes ijzren kluister,
De hel , en zieledwang verf and ?
Schouwt rond! dringt met mij in 't verleden;
Ziet Leydens niet meer hoí bren muur
Door muitzucht, list, verraad en vuur
En hongersnood en pest belireden.
Des morgens vreest elk Haarlems lot
De middag ziet geraamten waren,
Of hongrend fmeeken voor de altaren;
God wenkt! de zee verheft haar baren,
En 's avonds dankt elk Leydens God.
Een Franfche Sultan zendt zijn benden
Met ketenen naar Holland neêr;
Één polslag nog, wij zijn niet meer!
Wie zal dien harttag van ons wenden?
Hoe! wanhoopt gij? God kent uw wee.
De Sultan, die, in d'arm der weelde,
Reeds Neêrlands grond als buit verdeelde,
Smeekt haast bij Nederland om vreê.
Neen! wanhoopt niet — het hoofd naar boven!
't Is God, die uitkomst geeft en redt.
Laat nooit, hoe ook door druk verplet,
U 't vast geloof aan God ontrooven.
ja 1 in den fmeltkroes van den druk
Wil Hij u loutren , landgenooten !
En 't wee, waarin gij ligt verhouten ,
Is ligt liet zaad van uw geluk,
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Den moed hervat! den ftrijd ge(lreden 1
Schoon de afgrond aan uw zijde brult,
't Verderf zich in den blikten hult,
Beftrtjdt, verwint uw tegenheden.
Geen wanhoop meer! dit is het lot
Alleen van flaaffche , oneedle zielen ;
't Verderf, de dood volgt op haar hielen;
Zij (trijdt met de aard', zichzelve, en God.
Ja, mijne Vrienden! het zaad van ons geluk ligt mis
thans ook in het wee, dat ons dierbare vaderland-fchien
treft, en welligt zullen wij in lateren tijd de gebeurte•
nisfen toejuichen, die, hoe treurig en moeijelijk ook,
ons, aan eene onnatuurlijke vereeniging ontrukt, een
zelftlandig bedaan in ons oude, roemrijke vaderland zullen hergeven !
Zelfs kan de gloed van het zedelijk gevoel vele gebreken in den Dichter doen voorbijzien. De Hollandfche
Natie van H E L nr E 2 s heeft , in het oog des kunstregters , zeer vele leemten ; en toch zal liet altijd een
gedenkfluk blijven der hulde, uit een warm en diep getroffen hart aan de heerlijke deugden van ons voorgefacht toegebragt. Behoef ik u wel de Epifode van
C L A E S SEN s te herinneren, dien held, die, liever dan
zich over te geven, of de Nederlandfche vlag te firijken , met éénen flag zijn (chip, den vijand , de zijnen
en zichzelf aan den dood overgaf ? Van C LA ESSE N S ..... welke herinneringen wekt deze naam! Ook
onze tijden zijn niet arm aan helden. Waar de gelegen
dringt, waar de nood roept, waar de eer onzer-heid
vlag in gevaar is, daar vindt de negentiende Eeuw hare
VA N S P E Y KS op de Schelde , gelijk de zeventiende hare
C L A E S SEN S op den Oceaan ; en wij mogen ook den
edelen jongeling, die zich thans voor het vaderland te
gen muiters opofferde, even als den ouden held, die
tirannenknechten niet zich naar den afgrond der golven
f eepte , toeroepen :
Rust, ongeltikkigen , rust zacht in 't hart der baren!
Vol weemoed blijven we op uw heldengrootheid haren.
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Schoon g:j uw vaderland, uw erf niet weêr mogt zien,
Geen teethe maagdenhand den lauwer u zal bin,
De zee uw lijken dekt, een fpel der wilde golven,
Uw namen flerven niet; uw roem blijft onbedolven,
Ja vlamt en fchittert hel, en we@rkaatst in 't verfchiet,
De vlam van 't fchip gelijk, waarop gij 't leven liet.
Wij blijven op uw' moed met dankbre aanbidding ftaren.
Rust , ongelukkigen , rust zacht ir. 't hart der baren !
Hoeveel zou ik hier nog uit onze vroegere en vooral
ook latere hedendaagfche Dichters kunnen bivoegen !
Doch gij , M. H. , herinnert u gemakkelijk hunne verhevene toonen , aan het vaderland, het huifelijk geluk ,
de Godsdienst en aan alle de edelfte deugden gewijd. In
alle deze hukken hebt gij, zoo ik mij niet bedriege,
geen fpoor van valsch vjrnuft of wanfmaak ontdekt. En
dit is juist het groote voorregt , ook hier , van den adel
der menschheid , het zedelijk gevoel , dat het zijnen lieveling, Gok zonder kunst, de onvervalschte, eenvoudige
taal des harten en van den zuiveren finaak in den mond
legt. Dit is zó6 waar , dat, naarmate zich een jeugdig gemoed, van bruifende aandrift zwanger, maar waarin nog
verkeerde begrippen van zedelijkheid liet moréie gevoel aan
het dwalen helpen , van die verkeerde denkbeelden zuivert , naar die mate zijne voortbrengfelen ook meer aan
de vereischten van Benen reinen , gekuischten fmaak zullen voldoen. Toen S C II I L L E R , in de beruchte koorts
der Duitfche fchrijFziekte, de Jlorm- en drangperiode
genoemd, zijne Roovers dichtte, was zijn Ideaal van een
waarachtig groot en edel man zeer zeker verre beneden
dat , waarin ons in lateren tijd zijn r o s A en s H R E w su R Y verfchijnen ; en hoe laag Honden toen zijne bc•
grippen van heldenmoed beneden die , welke hij in
de Maagd van Orleans ten toon fpreidt ! En hoe
hoog haan, ook als kunstvoortbrengfelen , Don Carlos, Maria Stuart en het reeds genoemde tink boven

de Roovers!
Het haat dus vast : een gezuiverde finaak kan niet
heflaan zonder eene verhevenheid van denkbeelden en
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beminnelijke eenvoudigheid, wars van ijdele vertooning,
klatergoud en verkeerdheid van hoofd en hart, die ons
alleen het onbedorven zedelijk gevoel kan fchenken. Hoe
menig uitilekend voorbeeld leveren daarvan ook de Gewijde Schriften niet op , die ik echter , als aan u allen bekend, met ílilzwijgen voorbijga.
Maar, zal men vragen , is er dan nu geen fcheidsmuur,, die de grenzen van den goeden fmaak en van het
zedelijk gevoel juist aanwijze? Ik geloof ja. De eerfile
bewondert ílechxs hetgeen bevallig, fchoon en verheven is,
dewijl het zulks is ; het tweede zal alles aangrijpen ,
zich met alles vereenigen, wat goed, menschlievenel,
regtvaardig en billijk is , zonder opzigt op uit{iekende
partijen , die het fchilderíluk eene bijzonder fraaije gedaante geven. Schoon dus beide dikwerf dezelfde zaak
goedkeuren en bewonderen , zijn evenwel de bedoeling ,
waarmede, en het oogpunt, waaruit zij die befchouwen,
niet dezelfden. Doch hoeveel moet echter, juist door
hunne herhaalde vereeniging bij één voorwerp, de man
van fmaak niet overnemen van den man van gevoel!
Het zedelijk fchoone, hoe innig verbonden is het ook
met het zedelijk goede? Kan het bijna wel anders , of
hij, die een' fijnen fmaak voor het eerfle koestert, moet
liefde gevoelen voor het laatfle; moet zijnen zedelijken
zin, (zoo die uitdrukking geoorloofd is) door het herhaalde turen op hetgeen in de ligchamelijke, verilandelijke
en zedelijke wereld uitmuntend is, fcherpen en veredelen? Wanneer dan de geest een voorwerp , 't welk hij
eerst, omdat het fchoon en verheven was, met verruk
aarde , daarna met een reiner welgevallen als-kingafl:
goed ziet en verrigt, zoo mag men die verhooging van
den fmaak veiliglijk aan het zedelijk gevoel toefchrijven.
Dan, niet minder kan zulks het geval zijn met de tegenovergeflelde eigenfchappen van afzigtelijk en laag, van
zedelijk ondeugend en verachtelijk. De haat , dien het
zedelijk gevoel tegen de laatstgenoemden verwekt, moet
ook den afkeer (lijven , dien de goede fmaak voor de
beide eertien koestert. Daar toch eigenlijk in de zigt-
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bare Natuur niets in een' voltlrekten zin verachtelijk is ,
zoo moet zich de afkeer , dien zedelijke misvorming
veroorzaakt, aan den waren, echten fmaak nog duidelijker vertoonen, dan die, welke ontfpringt uit natuur
gebreken des verflands. Dan ,-lijkeafzgthdo
hier doet eene tegenwerping zich aan ons op. Houdt
niet het genie zich foms, ja zeer dikwerf, bezig met
voorftellingen van het fchrikbarende, ijfelijke, ja zelfs
gruwelijke, mits het verheven en grootsch zij ? Bewondert zelfs de reinfte fmaak niet die voori'ellingen?
Wie ijlt niet naar den Schouwburg, wanneer hij er den
ganfchen hartstogt van den minnenijd in deszelfs woede,
van deszelfs naauw merkbaren oorfprong tot deszelfs
afgrijfelijk einde toe, door eenen bekwamen Tooneelfpeler
in den perfoon van O T H E L L O vertoond ziet? — wanneer hij ziet, hoe een Duivel in menfchengedaante, als
JA G o , door een weeffel van afgrijfelijkheden , eenen
Engel, als D E S D E DI 0 N A, door de handen haars minnenden echtgenoots kan doen verworgen ? — wanneer
hij doorgaans in de Hukken van S 1-1 A 1{ E S P E A R E de
misdaad ziet zegevieren en de deugd ziet bezwijken?
De gruweldaad van dochters, die hunnen ouden vader,
van wien zij alles ontvingen, in den fchrikkelijkflen
nacht, te midden van een onweder, op de heide doen
rondzwerven (*); den rampvollen toeftand eens zoons,
die eindelijk door zijnen vader aan den aren der Inquifitie wordt overgeleverd (t) ; de fchendige drift eener op
den zoon verhitte fliefmoeder (4) zijn zoo vele leven
-digefchlrjnvatmeikhr,dfma
gedeeltelijk ten volle toejuicht. Doch kunnen dezelve
wel nalaten, hij het zedelijk gevoel, afkeer, ja afgrijzen
te verwekken ? Doch men bedenke, dat hier geene tegenffrijdigheid tusfchen fmaak en gevoel plaats heeft,
daar de eerfte verre af , is van zich in moord, wreedheid
(') In den King Lear van SFIAIiESpEARr.
(j) In den Don Carlos van SCHILLER.
(4.) In de Phedra van RACINE.
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en onzedelijkheid te verlustigen. Geen echt kunstregter
zal immer in S H A K E 5 P E A R E de ruwheid zijner hel
hunne woeste bedrijven, als zoodanig, toejui--den,of
chen, maar als Voute, doch ware fchilderijen van het
meníchelijk hart , en als goede affchriften der Natuur.
En is menschkunde niet zelfs noodzakelijk voor een wijs
en voorzigtig gedrag'? Nog meer juist dat afgrijzen,
die diepe verfoeijing , welke de boven aangeflipte onnatuurlijke daden ons inboezemen , en die de Dichter zoo
magtig in onze ziel weet te ontvonken; dat hartelijke
medelijden, met c OR D E L 1 A, Koning L E A R's verworpene dochter , maar die toch voor hem ftrijdt , voor
hem flerft; dat medelijden , 't welk ons, bijna ver
Dichter, doet uitroepen: „ 0, waarom-fiordpen
liet hij haar niet zegevieren !" — dat welgevallen bij
den ondergang van gedrogten als 'M A C B E T H en R LC H A R D III; dat diepe, hart en ziel doordringende gevoel , wanneer de vrouw van MA C BE T H, als nachtwandelaarlter , de bloedvlek niet kan wasfchen uit de
hand, die het moordifaal haars echtgenoots beltuurd had :
dit alles moet ons niet genoegen doen zien , dat ons
zedelijk gevoel nog niet verftompt is ; en ziedaar mis
hoofdbron van ons vermaak , zelfs bij de ake--fchiend
ligfte Treurfpelen. Als de dwingeland R I C H A R D, in
den nacht vóór zijnen ondergang, de fchimmen van het
lange, lange heir zijner flagtoffers, Koningen, Prinfen,
zijne vrienden , zijne vrouw , tusfchen zijne tent en die
van zijnen vijand R I C H MOND ziet voorbijgaan, en dan
tot hem, den verdoemeling, hoort zeggen : „ Dat ik
'morgen zwaar op uwe ziel drukke! Wanhoop en
flerf!" en tot it I C H MO N D : „ Wees blijde: want de
beleedigde zielen der vermoorde Prinfen vechten voor
u !" dan juichen wij dit oordeel van den Dichter toe,
als het oordeel van G o D, en ons geweten en onze fmaak
rangfchikken gelijkelijk dit tooneel onder de oorfpronkelijkfle en verhevenfle dezes grooten Dichters.
Met MIL T 0 N is het eenigermate anders. Dit voortreffelijk Genie belt ons den geest des kwaads, den held
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van zijn gedicht, niet in deszelfs geheele afzigtigheid
voor. - Gelijk hij de eerfte menfchen in hunne oor
zuiverheid en Paradijs-onfchuld onnavolgbaar-fpronkelij
fchildert, en dan als 't ware een Ideaal der onzondige
menschheid befchrijft, dus verzacht hij liet beeld van den
Satan door trekken van deszelfs oorfpronkelijke grootheid ,
van heldenmoed en trouw jegens zijnejammergenooten. Immers, zoodra men de boosheid naakt en bloot, voorfpoedig, en zelfs wel niet ligchamelijke afzigtigheden gepaard
voorfielt, zonder haar door eenige grootheid te temperen , of haar te firaffen zoo als het betaamt., walgt de
zuivere fmaak van die gedrogtelijke misgeboorten , en
wendt ontevreden '.iet hoofd af. Daarom is ook het voorbeeld van groote Dichters , die , hunner verbeeldinge ruim
botvierende, foms de i egelen van het kunstgevoel te bui
gaan , zoo fchadelijk en gevaarlijk voor die i c A It IJ S--ten
S EN , welke , niet een ledig hoofd verwaandheid en
zelfvertrouwen parende , ons met veel eigene voldoening
hunne winderige herfenvruchten opdisichen, wier gedrogtelijke wanflaltigheid alleen dáárdoor vergoed wordt,
dat men vergeeffche moeite doet, om ze te verftaan.
En daarom heeft ook juist de echte fmaak, in vereeniging met het kunstgevoel , den geest palen geheid, welke
hij, al ware hij zelfs een Genie van den eerfften rang,
niet Itraffeloos durft overfchrijden.
Maar een ander uiterfle is er, waarin men meent te kunnen voldingen , dat goede fmaak lijnregt tegenover zede
gekant zij. Hoort de wulpfche toonen , de dartele-lijkhed
zangen van zoo vele Dichters, die onbewimpeld den lof
der ondeugd vermelden , terwijl de goede fmaak de maat
en den zwier hunner liederen verheft. Of zullen wij
misfchien met C A T U L L U s zeggen: ,, Een braaf Dich„ ter moet zelf kuisch zijn ; voor zijne verzen behoeft
„ zulks voltlrekt niet"? Het is waar, de Ouden, vooral de Latijnen achtten de zedigheid in de taal niet zoo
noodzakelijk als wij ; en het zoude een overijld befluit
zijn, om van mindere kieschheid in uitdrukkingen -tot
meerdere losheid in zeden te willen befluiten. In onze
,
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oude Dichters komen vele gezegden voor, die niemand thans zou durven gebruiken, fchoon de zeden fe•
derv, dien tijd althans niet verbeterd zijn. Doch anders
was het geval met c A T U 1. L U s, met fommige plaatfen uit HORATIus en oviDIUs, vooral van eerst:
gemelden, die de fchaamteloosheid ten top heeft gedreven. Maar de goede (maak werpt , even zoo wel als
het zedelijk gevoel , een' fluijer over die naaktheden ,
welke niet eens de armhartige verdienfte der dubbelzinnigheid hebben, om in c A T U L L u s enkel den bekoorlijken Dichter van den bruiloftszang en van eenige bevallige en zinrijke fneldichten, in 0 vi D i u s den vernuftigen zanger der Gedaanteverwisfelingen, (fchoon ook
dáár. niet vrij van vele en grove zonden tegen den fmaak)
en vooral in H 0 R A T I U S den onilerfelijken dichterlijken
Wijsgeer te zien, die en fmaak en zedelijk gevoel door
de heerlijkile zangen ter eere der deugd heeft verzoend.
Tot hiertoe fpraken wij uitfluitend van de Dichtkunst.
Omtrent de Welfprekendheid zou ons het getelde van
CICERO en QUINC TILIANUS, ,,dat de Redenaar
een braaf man moet zijn ," het gezegde van dezen , „ dat
het hart alleen den welfprekenden man maakt ," van alle
betoog ontheffen , al ware het niet, dat zij zelv' ons de
fchitterendfle voorbeelden dezer waarheid hadden gegeven. Verplaatfen wij ons in verbeelding naar de marktplaats van 1thene. Het volk is vergaderd. Deszelfs
vijand P H I L I P P U S heeft , onder valfche betuigingen
van vriendfchap , het beleg om Olynthus , eene bondgenootfchappelijke ftad, geslagen. D i ni o S T H B 1V E S. geen
bezoldigd Redenaar , maar alleen door eigene aandrift
gepord, beklimt het fpreekgefloelte, en laat zich onder
anderen dus hooren, nadat hij alle de listen van P H jL I P P U S had aan het daglicht gebragt: „ Indien iemand
uwer oordeelt , dat dit de waarheid zij, maar dat hij
toch de zaken zal ftaande houden , door de landen en
havens en wat dies meer zij te bezetten , zoo bedriegt
hij zich. Wanneer toch iemand zijne magt op goedwil]igheid vestigt, en alle zijne medehelpers in dell oorlog
V
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hun belang bij het zijne vinden , dan zullen de men•chen gaarne moeijelijkheden en gevaren met hem dragen
en hem bijblijven. Maar wanneer men , gelijk hij , door
hebzucht en misdaad zoo magtig wordt , dan verkeert
en ontbindt het minfte voorwendfel en de kleinfte tegen
alles. Want, Atheners! het is, ja, het is gewis-fpoed
onmogelijk, door onregtvaardigheid, meineed en leugen
eene vaste magt te verkrijgen. Dit alles toch duurt flechts
voor ééne keer en voor een' korten tijd; en fchoon het
hem, wien zulks te beurt valt, geweldige verwachtingen
inboezeme , het wordt door den tijd op valschheid betrapt en loopt van zelve te niet. Want gelijk , naar mijn
oordeel , een huis , een (chip en andere geflichten in den
grond het ftevigst moeten lftaan, dus behooren ook de
beginfelen en grondflagen van flaatsondernemingen waar
te wezen." 0, hartverheffende -achti,genrvd
bemoedigende taal bij elke fchijnbaar gelukkige poging
van tirannij en geweld ! Neen , het zal hun niet gelukken, dien booswichten in onze nabuurfchap , die, oneindig erger dan een r H i r. i r r U s, of de redenaars van
zijnen aanhang, door leugentaal en bedrog hunne misdaden, hunne geheime zamenzweringen en openlijke verraderijen en moorden zoeken te bewimpelen; het zal hun
niet eeuwig gelukken , de wereld te misleiden ! Het
zal inítorten , het gebouw hunner fnoodheid , want het
is op den zandgrond der leugen gebouwd; en de magt ,
die niet op goedheid, maar op geweld rust, die niet het
belang harer onderhoorigen ten doel , maar derzelver ondergang ten gevolge heeft , die magt moet en zal zichzelve verteren !
Doch keeren wij ons tot een aangenamer onderwerp.
Wanneer Cl C E i: o den man , den grooten Veldheer en
mensch, die na hem in Rome den zuiverften finaak, het
fijníte gevoel voor het fchoone, en tevens op dit tijdflip alle magt in handen, en vast befloten had, zich door
geene redenaarskunh1 n van zijn beluit , de Graf van
L I GA ft' U S, te laten afbrengen ; wanneer hij C E S A R
aldus in het gemoed grijpt: „ Niets is bij het volk
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zoo geliefd des goedheid ; geen uwer deugden is bewonderenswaardiger of bekoorlijker, dan uw medelijden:
want menfchen naderen den Goden door niets méér, dan
door aan menfchen hulp te verfchafl'en ; uwe fortuin
heeft niets. verhevener, dan dat gij zoo velen mogelijk
behouden kunt , uwe inborst niets edeler , dan dat gij
het wilt" — dan zwicht het voornemen des Heerfchers
voor de tooverkracht des Redenaars , die zich van het
gevoel voor het fchoone en edele heeft weten te bedienen, om den geheelen mensch voor het goede te
ílemmen.
Het is er verre van af, dat de Ouden alleen deze
Goddelijke kunst zouden verflaan hebben , om de harten
der menfchen door de magt van het zedelijk gevoel te
fmelten en als 't ware te kneden. Neen ! de grondkrach
zijn niet onder het puin van Athene-tendrmschi
of Rome begraven ; ook de latere tijden hebben nog Redenaars gehad , die de gemoederen wisten te befpelen ,
nog gemoederen, vatbaar voor die muzijk. Van de
Kanfelredenaars wil ik niet fpreken , wier inftelling eene
der grootfle gapingen tusfchen fmaak en zedelijk gevoel,
die bij de Ouden nog beílond, zoo voortreffelijk aanvult; ik zou alsdan te veel moeten uitweiden : maar ik
zal mij enkel, gelijk bij de Ouden, tot de welfprekendheidi in Raadsvergaderingen bepalen. En waar zou ik
hier voortreffelijker Modellen vinden, dan in het land der
Parlementswelfprekendheid , aan de overzijde der zee
Toen in 1777 Lord s U F F0 L K cie wreede handelwijze
der woeste en moorddadige Indianen, Bondgenooten der
Britfche Regering, in het voeren van oorlog, daarmede
verdedigde, dat het volkomen billijk was , van alle middelen gebruik te maken, die G o D en de Natuur ons in handen gegeven hadden, antwoordde de groote Lord c H A TH A M , vader van w IL I. IA M P ITT , het volgende •
„ Ik ben verwonderd en. verontwaardigd, zulke beginfelen te hooren; in deze kamer , in dit land beginfelen te
hooren , even ftrijdig tegen de Grondwet, de menfcheljkheid en het Christendom. Ik wilde uwe aandacht niet
V2
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langer ophouden; waar ik kan mijne verontwaardiging
niet bedwingen: de aandrift mijner pligten Reept mij weg.
Zijn wij in deze Kamer niet, als menfchen, als Christenen, geroepen, om dergelijke beginfelen te bestrijden , die men bij den troon , bij het oor des Konings
De middelen , die GO D en de Natuur
voortbrengt?
ons hebben in handen gegeven ! ..... Ik weet niet,
welke begrippen deze Lord rich van c o D en de Natuur
vormt ; maar dit weet ik, dat zulke heillooze grondf'tellingen even zoo zeer door Godsdienst als menfchelilkheid
worden verfoeid. Hoe! zal men G o D en de Natuur in
het fpel brengen bij de moorden, door den Indiaan ,
door den wilden kannibaal gepleegd, die de verminkte
flagtoffers dezer barbaarfche gevechten pijnigt, vermoordt,
braadt, opeet, — ja, opeet! .... Zulke afgrilfelijlke beginfelen en hunne nog afgrijfelijker belijdenis eifchen van
u eene onbeperkte verfoeijing. — Ik beroep mij ," vervolgde de Redenaar , tot de Bisfchoppen gekeerd; „ ik
beroep mij op de gewijde bedienaars van het Evangelie;
ik bezweer hen, zich in deze heilige taak niet mij te ver
dienst van hunnen G o D te wreken. Ik-enig,d
beroep mij op de wijsheid der Overheden , om het regt
van hun land te verdedigen en te flaven. Ik beroep
mij op uwe eer , Mylords ! op uwen eerbied voor de
waardigheid uwer voorvaderen. Om het nationale karakter te wreken, roep ik den geest der Conftitutie in.
Ziet op de tafereelen , die deze wanden verfieren, op
den onfterfelijken voorzaat van den Edelen Lord, dien
gij zoo even gehoord hebt; ziet hem fidderen van ver
bij de fchande zijns vaderlands ! Vergeefs-ontwardig
voerde hij zijne zegepralende vloten tegen de beruchte
Spaanfche 1frmada in zee; te vergeefs verdedigde hij de
eer , de vrijheid , de Godsdienst van dit land tegen den
Paus en de Inquifitie, indien grootere wreedheden , dan
die ons toen bedreigden, belchermers onder ons vinden.
Hoe! wij zouden in onze oude volkplantingen, te midden onzer vrienden en magen, den onverbiddelijken kannibaal loslaten , vol hijgenden dorst naar menfchen- , naar
—
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vrouwen-, naar kinderbloed ! Den trouweloozen kannibaal loslaten! Tegen wien ? Tegen onze broederen, om
hun land te verwoesten, hunne woningen te vernielen,
hun geflácht, hunnen naam door deze woeste menfchen,
door de hel uitgebraakt, te verdelgen! Met jagthonden
wilden de Spanjaarden de arme Amerikanen vernielen:
en wij , wij volmaken dat onmenfchelijk voorbeeld! Wij
gaan nog verder; wij laten nog wreeder dieren los teen
onze broeders , die dezelfde taal , dezelfde wetten en dezelfde Godsdienst hebben als wij, en die ons door alle
banden der menfchehjkheid dierbaar geworden zijn 1 Ik
ben oud en zwak, Mylords! en buiten {Iaat, thans meer
te zeggen; maar de opwelling mijner verontwaardiging was
te flerk, om minder te zeggen. Ik zou dezen nacht niet
geflapen, noch mijn hoofd op het kusfen hebben neergevlijd, zoo ik niet mijn eeuwig afgrijzen voor zulke ongerijmde, zulke hatelijke grondffellingen had te kennen gegeven." — Dus fprak , vóór ruim vijftig jaren , in
Brittanniës Raad een man, wiens hooge achtbaarheid, wiens
talrijke dientien aan zijn land het oog van gansch Europa
op hem deden vestigen. En thans .' •-- thans is die Raad
plaats , waar beroemde fprekers , waar mannen ,-zalde
waarop ook Europa het oog heeft , de zaak dier kan
bepleiten , die onze brave krijgslieden door be--nibale
loften van bijffand in hunne muren lokken , om hen daar
met gefmolten lood, met fterkwater en verraderlijk wapentuig te vermoorden; waar Furiën, in de gedaante van
vrouwen , zieltogende foldaten martelen , of anderen van
achteren doorfchieten; kannibalen, die Hechts door omkooping, verraad en meineed weten te zegepralen ! Een
prijzen , hunne daden vergoelijken die Briifche Redenaars,
onzen edelen , menschlievenden Koning verguizen zij ,
omdat Hij regeren en niet aan het graauw wil gehoorzamen! Ziedaar de fchoone vorderingen, die de menfcFielijke Rede in Bene halve Eeuw door het Liberalismus en de Franfche Omwenteling heeft gemaakt!
Doch , keeren wij terug tot ons onderwerp. -- C H A THA u deed deze meesterlijke aanfpraak geheel voor de
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vuist, terwijl de jicht reeds in zijn gebeente woelde, die
hem eerlang deed bezwijken. En nogtans , welke verhevene kracht ! Heeft de zuiverfle fmaak hierin iets te
berispen ? Is hier wel eenig valsch beeld, wel eenige
fpeling des vernufts ? Hier, hier vindt de taal van
QUINCTILIAAN hare toepasfing :„ Het hart alleen
maakt welfprekend."
Wij mogen dus dit betoog over de onmisbaarheid des
zedelijken gevoels voor den goeden fmaak befluiten met
de woorden van den voortreffeliiken kunstregter B L A I R,
die zelf het voorbeeld gaf der vereeniging van het zuiverfte hart met den fijnstgevoelenden fmaak: „ In elk
„ geval," zegt hij, „ waar het op menfchelijke aan„ doeningen , karakters en bedrijven aankomt, laat zich
„ noch eene ware en treffende fchilderij derzelve , noch
„ een levendig gevoel der fchoonheid van zulk eene
„ fchilderij zonder eene deugdzame gemoedsgefteldheid
„ begrijpen. Hij , wiens hart gevoelloos is , kan bij de
„ hoogt e fchoonheden der Welfprekendheid en Dicht
kunst niet dan een gering genoegen ondervinden." -„
Heeft dus de fmaak aan het zedelijk gevoel kweeking
en voedfel en bijna zijn aanzijn te danken, hij betaalt
die giften met woeker we@rom , door aan het zedelijk
gevoel aanminnigheid, bevalligheid en befchaafdheid bij
te zetten ; hetzelve de ruwheid en onaangenaamheid te
ontnemen, die maar ^al te vaak de zuiverfle deugd zelve
ontfieren. Hoe menig volk zou bij den raad van P L A T o
aan x E N o K R A T E s, om aan de Gratiën te offeren ,
niet even zeer in gevoel voor het goede als in gevoel
voor het ichoone hebben gewonnen !
Ik kan van dit onderwerp niet aftappen, vóór ik
deszelfs ongemeenen rijkdom in treffende gevolgen met
een woord heb aangetoond. Is toch de goede fmaak
met het zedelijk gevoel zoo naauw verwant, dat men
zich een teeder gevoel van goed en kwaad zelden zonder
eene zekere mate van juistheid in de beoordeeling van
hetgeen fehoon en leelijk is denken kan , zoo opent ons
dit eene onuitputtelijke bron van geneugten , die den

EN HET ZEDELIJK GEVOEL.

275

anders fonts zoo moeijelijken weg der deugd heeds befproéijën, verlevendigen, en op het levenspad zelve gedurig nieuwe rozen doen ontluiken. Immers dan denkt
men zich het goede nimmer, zonder hetzelve als het
hoogfte Ideaal van fchoonheid te befchouwen, waarbij al het andere in het niet verdwijnt; en wat is toch
bij alle menfchen het fireven van den geest anders, dan
het zoeken van ware of gewaande fchoonheid ? Dit
hooge Ideaal vereenigt dan verheven fchoon en zedelijk
goed te gader; men vormt en volmaakt zijn hart, terwijl men zijnen geest en zijn kunstgevoel befchaaft, en
in al hetgeen men leest, ziet, hoort, bewondert zal
de zedelijke indruk, dien hetzelve op ons hart maakt,
ook de doorgaande maatílaf zijn van het gevoel voor
hetgeen edel, fchoon en verheven is. Alle verleidende
Sirenenzangen van den wellust, hoe kunftig en in welk
een' bevalligen mond ook geplaatst, zullen wanklanken
in ons oor , gelijk in onze ziele zijn. De Dichters, de
Schilders, de Beeldhouwers, de Redenaars, die de deugd,
het hoogfte Wezen en deszelfs dienst in een bekoorlijk
licht vertoonen , (en hoe groot is niet derzelver aantal!
hoe hoog rijst ook hunne kunstwaai*de boven die der
anderen!) zullen onze zinnen tevens met onze ziel boei jen; hunne taal, zangen of beelden zullen ons op den
weg naar het betere leven troosten , bemoedigen en
opbeuren.
AANMERKINGEN EN WAARNEMINGEN, BETREFFENDE DE HEILZAME UITWERKSELEN VAN HET DECOCTUM ZITTMANNI.

Door A. VAN E R P E C U M, Heelmeester te
r?mfierdam.

I

n No. I der Vaderlandfche Letteroefeningen voor 1931 komt
eene Recenfie voor van het door mij vertaa!de flukje van den
beroemden Heidelbergfc hen Hoogleeraar C H ELI U S over de
aanwending van het Decoctum Zittmanni tegen de verouderde
Syphilis en andere onge(Ieldheden. (Amfl. bij S. DE GD. E BB.E R , 1329.) Deze Recenfie , die ik over het geheel met
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genoegen gelezen heb, fielt den hoofdzakelijken inhoud van
het gemelde flukje , en de voordeelen , door CHEL IU S aan
het genoemde Decoctum boven eenige andere geneeswijzen
der Syphilis toegefchreven , op eene duidelijke , fchoon korte
wijze voor oogen; doch met eenig leedwezen zag ik,
dat in dezelve evenwel beide den Schrijver en het aangeprezen middel eenigermate onregt is wedervaren. Daar
eene bescheidene aanwijzing van deze , mijns inziens, niet
geheel juiste wijze van befchodwing des Recenfents niet
van nut ontbloot zijn kan, tevens het vertrouwen, dat
deze methode, mijns bedunkens, te regt verdient, kan bevestigen, en daardoor hare belangrijke dientien vermeerderen,
vermeen ik, hierop de aandacht van den deskundigen Lezer
voot eenige oogenblikken te mogen bepalen.
Wanneer dan de Recenfent het Dec. Zittmanni reeds dadelijk
onder -de zoogenoemde arcana rangfchikt, „ die, gelijk andere proefnemingen, welke, bij de verouderde en door kwik.
kuren verergerde Syphilis gelukkig uitvallen, hoog en als
onteilbaat zijn opgevijzeld geworden," wordt hier, mijns
inziens, kennelijk een misgreep begaan, dewijl de zamen.
stelling van het Dec. Zittmanni reeds in de vorige eeuw
door T H E D N , en nu op nieuw in het door mij vertaalde
flukje van CHELIUS, is bekend gemaakt. Wijders is het
mij uit den inhoud dan dit flukje nergens gebleken, dat deze
Schrijver dit middel als onfeilbaar tracht op te vijzelen. Immers, wanneer hij zegt, dat het Dec. Zittmanni, zoo door
PRÓBISCu en den beroemden TH ED EN, als later in de Hospitalen van het Groothertogdom Baden, met veel nut is ge.
bruikt; „ als hij de belangrijkfle gevallen aanduidt, waarin
deszelfs aanwending (het zijn de eigene woorden van den
Recenfent) heilzaam is bevonden ; als hij deszelfs krachten
fcheikundig en practisch uitvorscht, de plaats, die het onder
de antivenerifche geneesmiddelen inneemt, aanwijst, en eindelijk deszelfs voordeelen met die van de overige genees
vergelijkt," dan kan men eigenlijk niet zeggen,-methodn
dat de Schrijver zijn middel als een onfeilbaar arcanum opvf_
zelf, en deze woorden zouden, mijns inziens, beter pasten
op de uitventing van de vreemde kramerijen eens onbekenden kwakzalvers, dan op de rationale en op ervaring gegronde aanbeveling van eenen CH r•. LI us, wiens verdienflen
toch ook den Recenfent niet onbekend zullen zijn. Evenmin heb ik, in de Voorrede, voor mijne vertaling geplaatst,
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.het middel op zoodanige wijze opgevijzeld; en wanneer ik
zeg, dat ik de werkingswijze daarvan niet volfirekt durve
verklaren, Iel ik het nog geenszins onder de arcana (*) ;
integendeel leide ik de goede uitwerkfelen daarvan vooral af
van de revulfie, die het, ook volgens den Recenfent, als
een krachtig ontlast. en zweetmiddel, op het darmkanaal en
vaak op de huid maakt, terwijl ik het tevens als vochtverbeterend middel wil doen gelden. Nergens zeggen wij, gelijk
de Recenfle ons te last legt, dat het een' l jder nimmer
te Jlerk zoude kunnen aantasten of verzwakken; neen: wanneer CHELIUS beweert, dat dit middel gelijke voordeelen
bezit met den Rob van LA F F E CT E VR, maar door mindere
kostbaarheid meer voor alle beurzen en flanden gefchlkt is;
alsmede, dat liet den hider niet bijzonder verzwakt, dat gr
bijna geene tegenaanwijzingen tegen beftaan„ en dat hij er
nimmer eenige onguntilge gevolgen van gezien'heeft, dan
fluit dit geenszins in , dat een ongepast gebruik daarvan geene
groote nadeelen zou kunnen te weeg brengen. Het abJiine
fi methodum nescis van onzen grooten B OER H A AVE ,pasfe ❑
wij , met den Recenfent, van harte gaarne ook op dit mid•
del toe, even als op ieder ander íterkwerkend, 't zij braak -,
purgeer- of zweetmiddel, even als op den Sublimaat, het
Arfenicum, en vooral op den Calomel; doch wij -herhalen
hier tevens , hetgene wij in genoemde Voorrede gezegd hebben: „ dat het Dec. Zittmanni, met den Rob antifyphiliti.
que van L A F F E C T E U R, op eene gepaste wijze aangewend,
de middelen zijn , welke allerzeldzaamst of nimmer de ver_
wachting te leur Rellen." Latere waarnemingen hebben ons
op het overtuigendst in dit gevoelen bevestigd.
De Recenfent fielt vervolgens veel van de goede uitwerk
dit Decoctum op rekening van het í}renge dieet -felnva ,
bij het gebruik daarvan aanbevolen (t). hierop merken
(*) Ik houde het in 't algemeen met de waardigheid der
Geneeskundigen weinig overeenkomilig, om zich met zoogenoemde arcana bezig te houden. Daarom heb ik zelf in
mijne Voorrede voor bet ftukje van den Hoogl. C H EL IU
gezegd, „ dat het mij naauwelijks vergund was melding te
maken van de methode van Dr. G IR EAUDEAU DE ST.
G ER V A I s, dewijl hij van de belianddeelen zijner planten
een volíirekt geheim maakt."
-mideln
(t) Waarom dan deze goede gevolgen der kuur ook niet veel
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wij aan, dat men dit gezegde met hetzelfde regt kan toepasfen op alle middelen (of liever geneeswijzen), welke met
een fireng dieet moeten gepaard gaan , gelijk b. v. de ontftekingwerende behandeling en inzonderheid alle kwikkuren (*). Doch er beltaan gevallen, waar het dieet niet zoo
lireng gehouden werd , en waar echter de uitwerking van
het Decoctum Zittmanni allezins aan de verwachting voldeed.
Ook den Recenfent viel het in 't oog, „ dat een krachtig
ontlastmiddel , 't welk daarbij vaak ruim zweet verwekt,
(uit den aard der zaak) een' grooten invloed op woekerende
zweren, enz. moet hebben ;" hij laat althans deze laatuie
aanmerking dadelijk op de bovenfaande volgen.
Wanneer eindelijk de Recenfent zegt, dat het Dec. Zittmanni
altijd een proefmiddel blijft, en dat hij niet kan toegeven,

dat er zoo zeldzaam wederinfiortingen van zouden te vreezen
zijn, antwoorde ik, dat ieder middel, of elke geneeswijze,
waarvan men op redelijke gronden de aanwending kan aanbevelen en den vermoedelijk goeden uitflag voorfpellen , niet
meer tot de proefmiddelen behoort gebragt te worden , en dat
het Dec. Zittmanni, hoezeer het zeldzaam zijne aanwending
vindt, en dus altijd aan velen zeker zelfs geheel onbekend
zal blijven, thans evenwel niet onder de proefmiddelen, maar
door den zaakkundige wel degelijk onder de beproefde middelen geteld wordt. Vele waarnemingen zouden dit kunnen
bewijzen , even zeer als het daardoor bewezen is, dat de
toegefcnreven aan den Salfaparillen-drank en de purgeermiddelen , die tevens bij het Dec. Zittmanni toegediend worden?
Immers , alles moet hier tot dezelfde uitkomst leiden.
(*) Zou het echter niet van gezonden zin ontbloot zijn ,
als men zeide , dat veel van de goede uitwerkfelen der ader
afleidende prikkels op het darmkanaal en de-latingedr
huid enz., tegen Phrenitis aangewend, waarfchijnlijk afhing
van het uirenge dieet, dat bij her gebruik dezer middelen tevens wordt aanbevolen ? Niemand zal echter ontkennen , dat
hier een lirenge leefregel zeer voordeelig en allernoodzakelijkst is; ja , een mistlag in denzelven zou hier van
oneindig nadeeliger (foms doodelijke) gevolgen zijn, dan bij
het gebruik van het Dec. Zitrmanni. Het inachtnemen van
een' gepasten eet. en leefregel maakt niet meer een wezen lijk gedeelte uit van de behandeling met het Dec. Zittmanni,
an van de ontflekingwererde beh-.ndeling.

,

OVER HET DECOCTUM ZITTMANNI.

2i9

kuur met liet Dec. Zittmanni, wél en met de gevorderde volkar.
ding gebruikt, voor wederinflortingen bewaart, ook daar,
waar de lijder federt geruimen tijd door de hardnekkigíle
ziekten geteisterd werd , en door andere middelen te ver.
geefs behandeld was. (*)
Het onbevooroordeeld getuigenis van Dr. HACKER van
Leipzig, die onlangs eenige waarnemingen van de gelukkige
aanwending van het Dec. Zittmanni heeft medegedeeld, moge
hier nog tot having van mijn gevoelen omtrent dit middel
dienen. (t)
Dr. HACKER dan erkent, dat de kwik, hoezeer niet vermogend, om alle de onderfcheidene, zelfs eenvoudige vormen der Syphilis te herftellen, nog het zekerde middel tegen
dezelve is; en hij voegt hierbij, dat men, daarmede niet
(lagende, den lijder bona aan het blinde noodlot moest over.
laten. Hierom verblijdde hij zich , dat een zoo naauwgezette
en achtbare Geneesheer, als de Hoogl. C H E L I U S , een man
van rijpe ervaring, eenigen tijd geleden , het Dec. Zittmanni had aangeprezen als een middel , dat groot - vertrouwen
verdiende.
Het zal niet ongepast zijn, dit gunilige getuigenis door de
mededeeling van een paar Waarnemingen van Dr. HACKER
nader te bevestigen. (Bij eene andere gelegenheid hope ik alle
zijne Waarnemingen in haar geheel mede te deelen.) Uit de
hier volgende gevallen moge tevens blijken , dat de zwakte
des lijders altijd op verre na zulk eene ftellige tegenaanwijzing
tegen het gebruik van dit afkookfel niet is , als oppervlakkig
wel zou fchijnen het geval te zijn; te meer, daar Dr. HA CK ER in alles de voorfchriften , door CH EL I us opgegeven,
fireng gevolgd heeft.
(*) Men zie hieromtrent vooral de belangrijke waarnemingen, door C H E LI US zelven in zijn flukje medegedeeld, als
ook hetgene T H E D E N van de goede uitwerkfelen dezer kuur
meldt, in zijne Neue Bemerk. u. Erfahr. III Theil, S. is
enz. (Berl. u. Leipz. s795.) Zeer belangrijke waarnemingen
van gelijken aard zijn bekend aan velen onzer kunstgenoo.
ten, die de Klinifche School voor de Heelkunde alhier van
tijd tot tijd frequenteren.
(f) Zie de Keidelb. lflinifc'Le .lrnalen, Band VI , Heft
3 . 1830.
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Eer/fe Waarneming.
De Heer V. S...., 27 jaren oud, van eene fcrofuteuze
gefeldheid, en zeer verzwakt door vroegere ongeregelde leefwijze, kwam den 7 Julij 1827 te Leipzig. HIS leed reeds
federt meer dan drie weken aan drie groote fyphilitifche zweren, die, tusfchen de glans en her praeputium geplaatst,
wegens eene aanmerkelijke phymo/is, niet dan met hevige pijn
en veel moeite konden onderzocht worden, dewijl zij bijna
eene corona T"eneris vormden. Vooral was Dr. Ii AC K En. bevreesd voor een zeer pijnlijk gevoel in de urethra zelve , en
wel juist ter plaatfe, boven welke de zweren zich van buiten
uitbreidden. Hij vreesde namelijk voor eene fpoedige voort.
knaging derzelven tot in de urethra. Er werd derhalve een
heng dieet voorgefchreven; den lijder werd aanbevolen zijne
kamer te houden, en de zweren te wasfchen niet laauw water. Hierbij werd inwendig á grein Hydrarg. oxydul. nigr.
toegediend, welke dagelijks met eene dergelijke gift moest
veraleerdevd worden. Reeds den tweeden dag, tegen den
avond, was de pijn volkomen geweken. Den 7den dag der
behandeling werden er weder flechts drie poeders ingenomen,
en de zweren hadden reeds een meer zuiver aanzien; ook
was er, na eene behandeling van 14 dagen , niets meer dan
eene-ligte roodheid der huid overgebleven. De fpeekfelvloed,
die reeds' op den 4den dag der behandeling was begonnen, doch
die in den laatoen tijd intusfchen niet aanmerkelijk was, zoo
wel als de wensch van den lijder, om fpoedig weder zijne
kamer te kunnen verlaten , bewogen nu Dr. H A C K ER, om
den Sublimaat dagelijks tot g grein, in Naphta Pitrioli opgelost, voor te fchrljven. Den 3den dag van het gebruik des
Sublimaats was ook de roodheid vrij wat verminderd; doch
des morgens van den 4den was zij weder veel aanmerkelijker, en de lijder bevond zich veel minder wel. Na lang en
herhaald vragen en dringend aanhouden, beleed de lijder eindelijk , dat hij daags te voren was uitgegaan , en wel meer
dan een uur ver, eenige kruiken bier gedronken en bloed
gegeten had, en eerst na ii ure in den regen huis -bet1ling
gekeerd , alwaar hij vrij hevig gebraakt had. Op-warts
nieuw werd nu het ftrengt}e dieet bevolen , een ligt zweetmiddel voorgefchreven, en eerst den volgenden dag het geneesmiddel voortgezet, waarop ook, na verloop van 8 da
aanzien van de likteekenen der zweren vrij gelijk--gen,ht
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vormig was met, de overige huid. Toen Dr. HACKER den
lijder den 4 Aug. bezocht, was rid buiten zijn weten vertrokken; en na zijne terugkomst , acht dagen later, waren
de zweren ook weder open , waarover Dr. H A C KE R zich niet
verwonderde , dewijl de lijder op reis geen dieet had in acht
genomen. Op gemelde wijze dan i grein Sublimaat en 2 greinen Merc. praecipit. rub, ingenomen zijnde, was evenwel de
genezing niet gevolgd , maar het praeputium zwol op nieuw
op, en zelfs namen de zweren weder toe in omvang; daarom meende Dr. H AC K E R, dat hij met den kwik moest op.
houden, en hij f'chreef het Decoct. Zittmanni voor. In 't geheel
volgden er, als crifes, flechts zes floelgangen daags, met
veel zweet en troebele urin, die evenwel flechts in geringe
hoeveelheid 'werd afgefcheiden; hierna verdwenen de zweren
en de zwelling volkomen , maar er bleven nog eenigen tijd
harde likteekens na. Ook ont(tonden er, gedurende het win.
terfaizoen, ligte pijnen in de keel, waarbij de amandelen en
de keellel levendig rood waren • maar 'zich overigens niets
ziekelijks opdeed. Deze zinkingachtige aandoening verdween
met de maand Februarij geheel en al zonder kunsthulp, en
de lijder heeft federt aan geene ongemakken geleden.
(IJet i e; volg era I/o: hierna.)
-

TAFEREELLN VAN RUSLAtD.

(Vervolg vary bl. 238.)
De Zomer.
in Rusland tlreng, de zomer is niet veel aan
I s de winter
Ik ben den Rusten genegen , van harte genegen -genamr. ;
maar, hoe goed en braaf zij zelve ook zijn mogen, ik vind
hunne luchttreek niet benijdenswaardig, en gaarne beken
ik , mij hartelijk te verblijden , dat ik aldaar niet langer mij
bevind. Men zoude zich die koude winters en heete zomers nog getroosten kunnen , zoo men, in den tusfchentijd
tusfchen die beide uitertten , door lente en herfst eenigermate
fchadeloos wierd gefield voor dat langdurig lijden; doch juist
hieraan ontbreekt het. Rusland heeft geene lente — geene
voorboden der nadering van het zachtere jaargetijde. Heden
nog ligt de ganfche landheek, zoo verre het oog eens men.
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fchen reikt, van felle winterkoude verftijfd , en onder een
ondoordringbaar dekfel van ijs en fneeuw begraven ; heden
nog vertoont het ganfche oord flechts het beeld van den
dood, van een uitgebreid, wit, zwijgend graf, — en morgen reeds wordt, als op een' tooverfag, het ganfche tooneel
veranderd. De wind is omgeloopen, de lucht heeft zich opgeklaard, en de zon, die men gisteren naauwelijks bemerkte, wordt heden reeds, door drukkende hitte, tot een' last.
De fneeuw, die ter hoogte van eenen vadem het ganfche
land bedekte, fmelt in weinige dagen geheel en al , en plan.
ten dringen met verwonderlijken fpoed den grond uit. De
boer, die in het begin van Mei nog naauwelijks tegen de
koude zich kon verweren, zaait vóór liet einde vari deze
maand zijn koren uit, en, eer twee maanden verloopen zijn,
heeft hij het reeds ingeoogst, en de winter ílaat op nieuw
voor de deur. De groei der gewasfen gaat zoo fchielijk , dat
men naauwelijks over deszelfs daarzijn zich verheugen kan.
Het land, dat vóór korten tijd nog onder de fneeuw bedolven lag, heeft de natuur van eene door kunst verwarmde
broeikas aangenomen. Het landfchap van Kafan, een der
vruchtbaarfie gedeelten van liet Rusffche rijk , bezit in zijne
ganfche uitgeflrektheid overal den besten tuingrond. Ook
groeit daar de fchoonfe tarwe , die dikwijls vijf of zes voeten hoog wordt ; maar naauwelijks komt dezelve boven den
grond, of zij fchiet reeds in halmen , en weldra gaat het
vrolijke groen in de vaalgele herfstkleur over, en het graan
verdwijnt van het veld, niets dan floppelen overlatende,
welke fpoedig daarop door eene dikke laag fneeuw aan het
oog onttrokken worden. Even als in eene trekkas , waar
alles door kunst en met geweld tot rijpheid wordt gebragt,
komen hier in het vrije veld alle vruchten van het zuiden
voort, die flechts korten tijd tot groeijeu en rijpen noodig heb.
ben. De kostelujkule asperfies b. v., die op vochtige plaatfen in
het wild groeijen, en onze in de tuinen zorgvuldig gekweekte
in keurigheid van fmaak verre overtreffen, en de zeer uit
meloenen , vooral de watermeloenen (cucurblta-inuted
citrullus) , die ik nergens fchooner en beter gezien heb , of.
fchoon de boer dezelven , even als zijn koren , in het open
veld zaait en dan aan de natuur overlaat. Doch, wat lan.
geren tijd tot rijpen vereischt, komt daar niet voort, en
wordt flechts in tuinen en broeikasfen gehouden. Onze ge.
meere pruimen, die bij ons in eiken boomgaard welig tieren,
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worden daar, even als bier de oranjeboomen, in tobben achter de glazen in de oranjerij getrokken, en alleen op de
fchoonfe zomerdagen in de vrije lucht gebragt; en onze
fee pruimen, die in het wild langs wegen en akkers groeijen,
moeten daar ook, als men er vruchten van hebben zal, in
de trekkas slaan. Evenwel ftijgt de hitte in het midden des
zomers, gedurende vijf of zes weken, niet zelden tot 300.
Reaumur in de fchaduw, en de zon , die in dezen tijd
naauwelijks ondergaat, maakt het verblijf in die oorden niet
minder bezwaarlijk, dan de ongemeene koude des winters.
Daar in het langfte der dagen de avondfchemering niet opge.
houden heeft, eer de dageraad aanbreekt, kan men te middernacht, en zelfs zonder manefchijn, een boek met tamelijk
groote letters lezen; en al gaat men eerst ten twaalf ure te
bed , men moet zich toch bij daglicht nederleggen. Deze ,
offehoon korte, echter geweldige hitte, fchijnt eene anders
zoo koude landtreek werkelijk, eenige weken lang, tot een
tusfchen de keerkringen gelegen gewest te maken. Na tien
ure des morgens houdt alle arbeid, zelfs bij lieden van den
geringen hand, op, en alle venfterluiken worden gefloten ,
of alleen die naar het noorden opengelaten. Van tien tot
drie ure zijn de firaten der lieden en dorpen eenzaam en ledig,
daar ieder zich in de fchaduw van zijn buis of tuin voor de
brandende hitte zoekt te verbergen , en men gewoonlijk dezen tijd met flapen doorbrengt. Lucht en grond zijn zoo
heet, dat, als men uit de fchaduw in eene door de zon
befehenene plaats treedt, men zou meenen voor den gloeijenden oven eens bakkers te ftaan. Alle krachten van ligchaam
en geest verflappen daardoor zoo zeer, dat niemand dan
lust of gefchiktheid tot eenig werk heeft. Wanneer men
zelfs uit verveling een boek of nieuwspapier in handen neemt
en begint te lezen, breekt u het zweet telkens uit ; men legt
dus alles weldra weder weg, en vergenoegt zich , werkeloos neder te zitten , en den beteren tijd der alles doordrin.
gende, maar tevens verfrisfcl! ende en sterkende koude terug
te wenfchen.
De zomers in die (treken onderfcheiden zich ook nog hierdoor, dat van het einde van Mei tot het begin van September geen regen valt , gelijk ook de donder daar zeer zeldzaam
is. Beide deze omfiandigheden vermeerderen grootelijks de
drukkende hitte der lange dagen. De oorzaak daarvan is
buiten twijfel in de vlakheid van het land te zoeken. Op
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eenera affrand van meer dan honderd Dultfche mijlen in het
rond vindt men om Permié en Kafan geenen berg van eenige
beduidenis, en men kan de ganfche uitgeftrektheid van Kiew
tot den Ural, ter breedte van honderd mijlen, eene vlakte
noemen , die flechts hier en daar wordt afgebroken door lage
rijen heuvels. Dat desnieccegen(laande de vruchtbaarheid,
bijzonder in het Kafanfche gewest, gelijk boven werd vermeld, zoo groot is, komt van de overtlrooming der Wo/ga
die jaarlijks regelmatig, gelijk de Nij1 in Egypte , buiten
hare oevers treedt, en de velden, tot op eenen afpand van
meer dan twee Duirfche mijlen van hare bedding, vijf of
zes weken tot een uitgeftrekt meer maakt. Deze overíiroo.
mingen van de Wolga en andere groote rivieren, de 1Yijatka,
Kama, Kinel, Irgis enz., die zich in de Wolga ontlasten,
maken deze oorden zeer levendig en vruchtbaar tevens. Men
vaart dan vermaakshalve , en ook om den handel , met vrij
groote fchepen, die twee masten en zes -tot tien kanonnen
voeren, en dikwerf honderd of meer perfonen aan boord heb
ben, over weiden en akkers naar de naburige Reden, die
allen op hoogten liggen ; en, wanneer de wateren weder
binnen derzelver oevers terugkeeren , is de grond, foms ter
hoogte van eene el , met eene vruchtbare fib bedekt, waarin alle gewasfen , bij de nu invallende hitte, even als in
eene trekkas , fchielilk , maar te gelijk krachtig , groeijen.
In de laagfie plaatfen blijven echter moerasten over, welker
wateren verfcheidene maanden ftiiflaan , bederven , en deze
anders zoo gezonde oorden in Juli; en Augustus met kwaad
koortien kwellen. liet Gouvernement Ufa bijzonder-ardige
wordt te dien tijde door eene tusfchenpoozende koorts bezocht, welke den kranke flechts om den zevenden dag over.
valt , maar zoo hevig is, dat er meestal de dood op volgt.
Ook in en om Kafan zijn de tusfchenpoozende koortfen, offchoon niet doodelijk, toch zeer zwaar, en tasten den lijder
hard aan. Deze kodrtfen in Kafan komen om den anderen of
derden, zeer zelden om den vierden dag, en verfchillen van
de koude koortfen in ons land onder anderen ook hierin, dat
de zieke bijna geene koude, maar Hechts een pijnlijk trekken
in de ruggegraat gewaar wordt, waarop dan fpoedig eene
fterke hitte volgt en eene ongemeen zware hoofdpijn, terwijl
men eiken polsflag als eenerf hamer voelt kloppen. De Rush.
fiche arcfen genezen deze koorts enkel met kinabast.
Van de koorts fprekende, wil ik hier nog eene bijzonder.
,
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heid vermelden, die welligt bij buitenlanders niet bekend
zal zijn. De Rus verbindt een wonderlijk bijgeloof met deze
ziekte, welke ook elders wegens opmerkelijke verfchijnfelen,
zoo als een regelmatig op denzelfden tijd wederkeerende
aanval bij een anders gezond ligchaam enz., fierk op het
volksgeloof pleegt te werken. De Rus/en, en niet enkel de
zoogenaamde gemeene man, houden de tusfchenpoozende
koorts voor een' vrouwelijken perfoon, die in nachtelijke
fUilte rondfluipt, om , naar hare dikwerf zeer zonderlinge
luimen, hare offers op te zoeken. Deze perfoon of vrouwelijke geest heet LI C H o R A T Ic A, en zoo wordt in de Rusfsfche taal ook de koorts zelve genoemd. Om de denkbeelden
der Rusten aangaande dezen geest duidelijker voor de lezers
te maken, wil ik een verhaal van den overleden Archimandriet (Bisfchop) is n A é L van Kafan — een man, die we.
gens verfland en braafheid algemeen geacht was — met zijne
eigene woorden mededeelen : „ Ik was ," zeide hij tot mij ,
„ twintig jaren oud , en Secretaris van het klooster te Simbirsk, welks Abt mij bijzonder lief had en mij tot den geestelijken (tand wilde opleiden. Op vastenavond hoorde ik in
het naaste huis eene luidruchtige dansmuzijk, en offchoon
het ons verboden was , bij nacht het klooster te verlaten ,
zoo wist ik toch middel te vinden , om ongemerkt daar bui.
ten en tot voor de venfters van de danszaal te komen. Deze
was beneden, maar wegens de hoogte der veníters kon ik
door dezelven het lustige gezelfchap niet begluren, om mijne
nieuwsgierigheid te bevredigen. Voor ontdekking vreezende,
klauterde ik toch met moeite hoog genoeg, om het vrolijke
volkje té zien , waaronder ik zoo gaarne geweest zou zijn.
Doch mijne vreugde was geenszins van langen duur; want
naauwelijks had ik onder het bonte gewemel nieuwsgierige
blikhen geworpen, als plotfelijk midden uit hetzelve eene
lange, magere, maar van aangezigt zeer fchoone vrouwelijke
geftalte voorwaarts trad , en, de oogen op mij gevestigd
houdende, naar mijn venfier toe kwam. Eene inwendige gewaarwording zeide mij terfiond , dat het de LI CH 0 R A T K A
was , welke anderen mij zoo dikwerf hadden befchreven. Ik
verfchrikte, fprong naar beneden, en toop ontroerd naar her
klooster. Ik legde mij bevreesd te bed, en ontwaakte na
middernacht — maar had de koorts. Ik fukkelde vijf weken
daaraan, gedurende welken tijd mijn oude goede Abt mij
dagelijks bezocht en op het liefderijkft' behandelde. Toen
X
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kreeg ik den inval, om mijn' ouden wolvenpels, dien ik op
mijne reizen des winters plagt, te gebruiken , door mijneb
knecht van den zolder te laten halen en , om de meerdere
warmte , over het dek van mijn bed te doen fpreiden. Den
eerstvolgenden nacht verfcheen 'mij in den droom (zoo het
een droom, en niet eene werkelijke verfchilning geweest is,
LI C HOR ATICA in denzelfden opfchik , waarin ik haar vóór
vijf weken gezien had. Zij' trad in mijne kamer , en naderde langzaam tot mijn bed. Als zij nu zeer digt bij mij
Rond, dreigde zij mij met de hand, maar ílreek terftond
daarop, vriendelijk lagchende, met de hand over haar gezigt,
en zeide: Foei, wat Eiinkt de pels! hier mag ik niet meer
z jn ; ik ga naar J E s s I r o w. Dit was de fchrijver van het
klooster, een jong en íterk mensch, die gedurende mijne
ziekte mijnen post bij den Abt had waargenomen. Wanneer
ik den volgenden morgen aan den Abt, toen die mij bezocht , mijn wedervaren vertelde, kondigde deze mij mijne
genezing aan. Als hij zag , dat ik meer of min ongeloovig
glimlachte, werd hij bijna boos , en verzekerde mij ten ftellïgfte , dat de koorts niet wederkomen zoude — hetgene hij
mij door eene menigte voorbeelden poogde te bewijzen. Ik begon dan eindelijk te gelooven , en door mijn geloof ook geruster
te worden ; doch nu viel mij de arme j E s S I P o w in, die
door mij en mijnen pels in het lijden zou komen. Maar de
oude heer troostte mij, en zeide, geen voorbeeld te weten,
dat LICHOR ATKA zoo boosaardig ware. Hij liet derhalve,
om zijne woorden nog meer te bekrachtigen, door mijnen
knecht den fchrijver verzoeken, om in mijne kamer te komen; doch hoe zeer verfchrikten wij beiden, toen de knecht
terugkeerde met de boodfchap , dat JE s sir o w te bed lag ,
en eene hevige koorts had 1 De arme knaap fiukkelde den
ganfchen herfst daaraan , en in het begin van den winter
hebben wij hem begraven." -- Zulke vertelfels kan men onder de Rusten in elk gezin bij honderden hooren; en ik raad
eiken vreemdeling, zijne twijfelzucht of zijn lagchen te onderdrukken, zoo hij niet voor Genen vrijgeest of dwaas gehouden wil worden.
Nog opmerkelijker is eene andere ziekte , die ik nergens
elders heb aangetroffen. Dezelve wordt bjelu karatschki (witte
heete koorts) genoemd. Het is mij niet gelukt , de reden
van deze benaming te vernemen. Ik wil ook hier de gefchiedenis van eenen kranke mededeeien, die van den over-
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leden Generaal S E R JE E W in Kafan , welken ik gedurende
zijne ziekte, gelijk ook verfcheidene jaren vóór en na dezelve, bijna dagelijks gelegenheid had te zien. De krankheid
begon , als gewoonlijk, met zekere loomheid — met eene
ontfpanning, die echter aanvankelijk meer op den geest, dan
op het ligchaam fcheen te werken. Bij goeden eetlust en
althans fchijnbaar gezonden flaap geraakt de men3ch in eene
fombere flemming. Weldra heeft hij eene ont(lelde verbeelding, en geeft antwoorden, die eene, meestal fchielijk voorbijgaande en dikwijls Hechts weinige oogenblikken durende,
verwarring in het denkvermogen aanduiden. De zintuigen
fchijnen dan op eene ongewone wijze door de voorwerpen
van buiten aangedaan te worden. Vervolgens komen deze
afwijkingen menigvuldiger en zijn (lerker. Het ganfche lig
wordt nu meer aangedaan. Slaap en eetlust ver -,-chamsgefil
minderen en geraken in verwarring , offchoon de kranke het
bed nog niet behoeft te houden. Bovengenoemde lijder nam,
als gewoonlijk, zijne huifelijke zaken waar, en , daar hij
een zeer gezellig man was , bleef hij, als naar gewoonte ,
met zijne bekenden verkeeren. Eindelijk werd echter de ongefteldheid zoo hevig , dat zijne vrouw alle vreemden van
hem verwijderd zocht te houden, en alleen aan de naaste
vrienden , welke zijnen toefland kenden en de noodige ver
gebruikten, den toegang verleende. Voor dezen-fchonig
hij
dan ook geenszins zijnen roefland, maar ververbergde
haalde hun integendeel des avonds met veel openhartigheid,
wat hem des daags wedervaren was. Dewijl gewoonlijk,
wanneer de zieke behoorlijk wordt opgepast, de kwaal niet
gevaarlijk is, en na verloop van eenige maanden, bij menigeen zelfs na Benige weken , even langzaam verdwijnt , als
dezelve gekomen is, zoo pleegt men er niet veel zwarigheid in te zien en met geduld het einde af te wachten.
„ Heden morgen," fprak eens op eenen avond de Generaal,
terwijl hij mij bij de hand vatte , „ heb ik met u veel te,
doen gehad." Ik gaf mijne verwondering te kennen, daar
ik den ganfchen morgen mijn huis niet verlaten had. „ Dat
doet er niet toe," zeide hij lagchende; „ ik heb toch veel
met u gefproken. Ik zat in mijne veríle kamer , en hoorde
u komen; ik herkende uwen tred --- gij kloptet aan de deur,
en ik moest driemaal binnen roepen, eer gij hoordet en eindelijk in de kamer kwaamt treden. Wij hebben liet belang
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rijk gefprek van gisteren voortgezet, en gij moest, boe
hardnekkig gij gisteren uwe helling ook verdedigdet, ten
laatste evenwel toegeven. Ik was berk vermoeid van dat
langdurig praten." Ik zweeg, en mijn bedenkelijk gezigt
deed hem lagchen. „ Nu, nu," vervolgde hij, „ ik weet
zoo goed , als gij , dat gij niet daar waart ; en wij hebben
evenwel niet elkander gefproken en regt levendig gekibbeld.
Wanneer dat gemaal ophoudt, zal ik er niet rouwig om zijn;
want , ik verzeker u, zoo geheel zonder vermoeijenis gaat
het toch niet. Ik wenschte, dat gij ook eens in dezen toe.
hand waart; gij zoudt mij dan geheel verflaan. Ik weet zeer
wel te onderfcheiden, of gij-zelf mijne deur binnentreedt,
dan of het Hechts uwe, of veeleer mine verfchijning is; ik
ben mijzelven ten volle bewust, dat ik in het laat(le geval
bedrogen worde, maar ik moet aan deze verbijstering toege.
ven, en wel niet zekeren onwederftaanbaren lust toegeven,
en dan wordt de zaak weldra zoo erg, dat ik eindelijk niet
meer weet, hoe ik het heb."
Op een' anderen tijd zat ik met den Generaal op zijne
canapé in gefprek. Alles fcheen thans in de beste orde te
zijn ; maar plotfeling vestigden zich zijne oogen op een , te.
genover hem hangend , levensgroot portret, en weldra begon
hij met deze beeldtenis een gefprek. Kort daarop ílreek hij
met de hand over zijn voorhoofd, en verzocht mij om ver
hij een' dommen zet gedaan mogt hebben. Wij-gifens,zo
bleven verder in gefprek , en ik kon, behalve dat oogenblik,
geen fpoor van wartaal of krankzinnigheid ontdekken. —
Zoo (prong hij ook eens op eenen avond van tafel op, en
begon met iemand, die zoo even binnengekomen zou zijn,
hevig te twisten. „ Hij had het hem gezegd, dat hij verder
niet met hem te doen wilde hebben, en vroeg dus, waarom
de man hein nu toch lastig viel," enz. Daarop volgde eene
hike, gedurende welke hij naar eene omilandige verdediging
van zijne partij fcheen te luisteren , die hij echter uitvoerig
en , zoo het mij voorkwam, op eene zamenhangende wijze
wederlegde. Hij hield niet op te grommen, vóór dat hij
den ongenoodigden gast, zoo hij althans meende, naar de
deur uitgeleide gedaan en zijn prost/chai (vaarwel) toegeroepen had. Vervolgens zette hij zich bij ons neder, wreef
zich de handen, en zesde eindelijk: „ Daar was ik weder
niet regt wel." Voorts fprak hij , gelijk het behoorde.
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Op zekeren morgen fcheen hij, als Ik in zijne kamer trad,
in vollen ernst boos op mij te zijn. „ Dat had hij," zeide
hij, „ aan mij toch niet verdiend; dat was te erg," enz.
Ik verzocht hem, dat hij zich duidelijker zou verklaren; en
hij gaf eindelijk te kennen, dat hij den vorigen avond voor
zijn ven(ler, hetwelk op een' fchoonen, grooten vijver in
het midden der flad het uitzigt had, eene fchuit had zien
varen, in welke ik, met verfcheidene anderen van zijne bekenden, fpotliederen op hem had gezongen. Nog geheel
vertoornd, noemde hij mij de affchuwelijke Rush/die fcheldnamen, met welke ik hem honend bggroet zou hebben,
toen wij nabij het venter kwamen — met één woord, het
was zoo erg geworden , dat hij eindelijk was opgelprongen ,
her venfter geopend en ons met den ftok gedreigd had. Daar
ik bij zijne zoo levendige vertelling niet wist, of hij zelfs
op dit oogenblik niet misfchien weder in verwarring fprak,
zocht ik hein te bedaren en het gefprek op iets anders te
leiden. Plotfeling viel hij mij nu met zijne gewone harte
om den hals, en riep uit: „ Het is niets, vo! -lijkhed
niets; gij zijt en blijft mijn goede, oude vriend;-firekt
maar ik wilde flechts hooren , hoe gij de vertelling zoudt
opnemen. Verbeeld u eens," voer hij lagchende voort,
„ daar was zoo even Profesfor*** , die arme , goede man!
Ik verhaalde hem hetzelfde, en voegde er bij, dat hij, gelijk
ook waar is, mij, toen ik met den flok dreigde, een' fukinfin
(hondenkind) noemde. De arme man kwam zoo zeer in
verlegenheid, dat hij mij om vergeving bad, en beloofde,
het nooit weder te zullen doen. Hij was zoo aangedaan,
dat hij haast gefclireid zou hebben, en ik durf wel wedden ,
dat hij zelf de ganfche gefchiedenís bijna geroofde. "
Deze zonderlinge ongelleldheid duurde twee maanden. Hoe
dezelve ophield , wil ik nu nog korrelijk vermelden, dewijl
het misfchien eenig licht over de zaak kan verfpreiden. Hij
lag na den maaltijd op zijn ledekant, en zijne kamer, zoo
het hem toefcheen, werd allengs vol menfchen. Hij ver
zich, op eene markt te zijn, waar de menfchen-beld
flerk drongen, en de plaats, alwaar hij lag, die zij eerst vrij
gelaten hadden, telkens nader kwamen. Offchoon hij dik.
wijls zu^ke gezigten had gehad, werd het hein echter ditmaal

te erg. Hij trok aan de fchel, en zond zijnen knecht naar
den arts. Deze deed hem eene aderlating op den arm „Nadat dit gefchied was," verhaalde mij de Generaal naderhand,
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„ werd het gewoel van menfchen in mijne kamer wel niet
minder; maar de gedaanten, die daarin zich fchenen te bewe.
gen, werden Reeds doorzigtiger, en, wat bijzonder opmerkelijk was, zij fchenen van het hoofd en de voeten af naar
de middel toe zamen te krimpen. Ten laatfte was alleen
het middellijf, en dit ook flechts als door eenen nevel te
zien, tot dat eindelijk dit gedeelte insgelijks, en hiermedede
ziekte , geheel verdwenen was." De brave man leefde nog
vijf jaren in volkomene gezondheid , en flier£ toen plotfeling
aan eene beroerte. I-lij was bloedrijk en reeds wat al te
zwaarlijvig , en daarbij veel gekweld met aanbeijen. — Alleen die kranken, welke eene zorgvuldige oppasfing hebben ,
hertellen gewoonlijk; terwijl de behoeftige en gebreklijdende
lieden deze kwaal als doodelijk befchouwen. In de acht
jaren, welke ik ir, die treken doorbragt, heb ik dan ook
vele arme menfchen daaronder zien bezwijken.

(Het vervolg hierna.)

SNEEUWDIERTJES.

(American Journal of Science and Arts, April 1830.)

D

octor J. E. MUSE, te Cambridge, in Maryland, nam het
volgende verfchijnfel waar. De winter was vrij ver gevorderd , zonder dat het nog zeer koud was geweest, toen er
veel fneeuw viel. Vrcezende dit jaar geene gelegenheid te
zullen vinden, om zijnen ijskelder met ijs te vullen, deed
hij daarin fneeuw brengen , ter halver hoogte van denzelven ;
maar, eene felle koude volgende, vulde hij dien verder aan
met ijs. In de maand Augustus it het ijs verbruikt zijnde,
begon men de fneeuw te bezigen. Maar, van dezelve in
een glas water gedaan hebbende , om hetzelve te verkoelen,
bemerkte hij, dat het water wemelde van kleine diertjes.
Hij onderzocht met het microscoop een ander glas, gevuld
met water uit denzelfden bak, en vond dat volmaakt helder en zuiver; men deed er fneeuw bij , en , zoodra dezelve
gefmolten was, leverde het water weder hetzelfde verfchijnfel. Hetzelve met groote oplettendheid befchouwende , ont•
dekte men , met het ongewapend oog, honderden kleine dier tjes vol leven; met het microscoop onderfcheidde men der-
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zelver gedaante, welke die was van kleine visfchen , en in
niets geleek op die der kleine alen , welke men waarneemt
in azijnzuur. De waarnemer deed vervolgens gaten boren in
verfchillende gedeelten der fneeuw, en tot in derzelver middelpunt, overal met dezelfde uitkomst; zoodat men dezelve
niet meer bezigde tot koelmiddel van dranken, en zich bepaalde tot derzelver uitwendig gebruik. tiet dierrijk levert
vele voorbeelden van diertjes , tot het leven herrijzende, na
een lang tijdsverloop van ver(lijving of fchijnbaren dood;
maar het corfpronkeliih Jaarzijn of de vermenigvuldiging in
de fneeuw van die, waarvan hier de rede is, fchijnt moeijelij k te verklaren.

TER SERE VAN DEN EDELEN, MANHAFTEN VAN SPEYK.

h

ier muitend België valt Neêrland trouwloos aan.
Da Schelde wemelt ffiaks van talrijke oorlogskielen
Door Nederland bemand met onverfchrokken zielen.
Van Speyk gebiedt op ééne: een bulderende orkaan
Beflookt ze: 't anker flipt; zij ftrandt voor Antwerps wallen.
Geen nood: er is beiJand: men zal haar hulpe biên.
Neen : ' t woedende gefpuis heeft nooit heiland ontzien,
En weet ook nu alleen van eerloos overvallen.
Het vliegt aan boord; het fchreeuwt: geef over! lilrijk uw vlag! —
Nooit! roept de held; de hulk, beflemd om 't land te dekken,
Zal nimmer u ter prooi' tot zijn beifrijding Eirekken.
Neen: eer verdelg ik haar, door één' gewisfen flag.
En zou uw fchandboei ooit mijn vrije vuist beknellen;
Ik uw mishandling, in uw' kerker, lijden? Neen:
Ik red mijne eer en trouw , en wreek me aan u meteen.
Hij roept zijn' manfchap toe, den zekren dood te ontfnellen ;
Hij vliegt, ontsteekt zijn kruid , en fchip, en Belg , en held ,
't Is, in één' oogwenk , all' verbrijzeld door den donder.
Als fier van d'eerflen rang ging hij met Julister onder.
Ach ! waarom weid zijn lijk verzwolgen door de Scheld'?
Geen nood ! Eene eerzuil rijze , en Nederlands, historic
Verkondige aan 't heelal zijn' naam , zijn feit, zijn glorie!
ADR. STOL EER.
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H O B E Y N,
ISCHERMER VAN HOLLANDS VLAG.

Holland, Holland, vlecht lau: ieren
,00r de telgen, die gij draagt!
WITH UYS.

NUitederlanders
, voortgefproten ,
een' onbevlekten (lam
Die van ;t bloed der Batavieren
Eens zijn' heldenoorfprong nam
Nog, nog is die eigenfte adel
U een onvervreemdbaar goed ,
Nog bewijst gij zulk eene afkomst
Door uw deugden, door uw' moed!
't Krijgszwaard is der fcheede onttogen,
En , wijl 't in uw vuisten gloort ,
Toont gij , teelt van Hollands leeuwen ,
Dat het lemmer daar behoort;
En omklemmen uwe vingren
Fier en forsch den waterftaf,
Dan betoont ge u 't kroost dier natie,
Die, ter zee, de wet eens gaf.
Waai dan, dundoek onzer vaadren,
Wapper fier van Bato's firand!
Tweemaal zaagt ge u weêr befchermeu,
Met den roem van 't vaderland;
Tweemaal werd op 't ruim der waatren
Uwe onfchendbaarheid bekend;
Tweemaal is de vuist eens fchenners
Moedig van u afgewend!
Ziet het, Belgen; ziet, Barbaren,
Zoo vereeren we onze vlag,
Die, zoo lang zij heeft gewapperd,
Nooit zich firafloos honen zag!
0, wie uwer 't leven lief heeft,
Late 't dundoek ongerept ;
Rand haar aan in uwe wanhoop,
Gij , die lust tot Herven hebt!
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Toen vAN SPEYK de vlag zag bonen,
Honen door een' onverlaat:,
Wreekte hij met fulfervlammen
In zijn hemelvaart dien fmaad;
„ Toen hij, overmand door fnooden ,
„ Haar zag zinken van den top,
Toen, met vijand en met vrienden,
„ Droeg hij haar ten hemel op !" (*)
't Eigen doel en de eigen eerbied
Voor de vlag var, 't vaderland,
De eigen woede , als gij haar kleuren
Weér zaagt blootgefeld aan fchand',
De eigen moed, om fier het leven
Prijs te geven voor hare eer,
Heeft, xoBEYN; u aangedreven,
Blaakte uw' boezem evenzeer.
Zie, daar floeg zij trotsch heur banen
In 't gezigt des vijands uit:
Grijnzend zag de Belg haar wapp'ren:
„ Weldra is zij onze buit;
,, Niemand," juicht hij, „ kan haar redden;
„ Ze is verlaten en alleen ;
„ Zie , daar rijst ze in 't won der golven;
„ Lustig , makkers ; derwaarts heen !"
Maar de vlag is niet verlaten,
Als haar 't Hollandsch oog nog ziet;
Schoon geen klingen haar bewaken ,
Onbewaakt is ze echter niet !
0, zoo lang de Hollandfche aders
Nog niet ledig zijn van bloed ,
Zal de vuist de vlag befchermen,
Gloeit de boezem nog van moed!
Schoon een ftroom van woeste golven
Haar van heur' befchermer fcheidt;
Schoon een kogelbui den dapp'ren,
Die haar redden wil , verbeidt;
Niets zal 't Hollandsch hart verwrikken,
Dat in haar zijn alles ziet:
Lijfsgevaar doe and'ren fidd'ren ,
Hollands leeuwen fidd'ren niet:!
Vlag. — B.
(*) Viertal regels uit het gedicht van w Zr 51V s s: De Hollandfche
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» Zoudt gij onze vlag bezoed'len,
Belgen, in uw' overmoed ?
„ Zoudt gij hare banen fcheuren
„ Haar vertrappen met den voet?
„ Neen, bij God! dat duldt geen zeeman,
„ Dat geen broeder van VAN S P E Y K ;
„ Liever fterven, dan haar laten,
„ Woestaards , onder uw bereik !"
„

Zóó, in eedlen toorn ontíioken,
Spraakt gij, moedige H On E Y N!
Gij gedacht haar hooge waarde ,
En gij woudt haar redder zijn;
Spijt des vijands kogelregen,
Stort ge u, tot den dood bereid,
In den vloed, doorklieft het water,
En brengt haar in veiligheid.
Ja, gij redt haar kloek en moedig,
En gij zwaait haar in de lucht;
Woedend zag de Belg haar wapp'ren,
Ongefchonden en geducht.
Snorrend vlogen weêr de kogels;
Maar gij rept u door den vloed,
Keert, en legt de vlag, al juichend,
Hollands Tuinmaagd voor den voet.
Landgenooten! kroont den zeeman,
Kroont hem met ontlerflijke eer;
Grift zijn' naam , op uwe zuilen ,
Naast dien van V A N s PH Y K ter neer.
Ziet! zó6 kunt gij veilig wezen,
In de fchaduw uwer vlag:
Want voor hare onfcherdb're glorie
Waakt de zeerob nacht en dag.
Zwijgt gij , vaderlandfche Barden!
Die voor ieder Hollandsch held
Onverwijld de citerfnaren
Op het elpen fpeeltuig (lelt?
Zoudt, kunt gij den held vergeten,
Die voor de eer van Hollands vlag
't Leven was bereid te wagen,
Als bij haar bedreigen zag ?
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0, zoo alwat Holland waardig,
Alwac edel is en goed
U ontvonkt in heil'gen ijver,
En u 't fpeeltuig grijpen doet;

Waarom dan geen toon gezongen
Voor den kloeken varensgast,
En hein de eerkroon niet gevlochten,
Die zijn' heldenfchedel past ?
Kan dan hij - alleen den lauwer
Slechts verdienen door den doodt
Moest hij , om ze te verwerven,
Zijn geveld door 's vijands lood?
Is 't behouden van zijn leven
Zijner glorie dan tot fcha 7
Volgt de roem alleen de fchimmen
Van bezweken helden na?

Neen , verheft uw forfche klanken,
Barden , zingt ROBB E v N ter eer!
Hebt gij voor v A N S p E Y K gezongen,
Hij verdient het evenzeer.
Hij ook toonde de eigen geestdrift,
D'eigen moed en heldenaard;
Maar voor meerder dapp're daden
Bleef die eedle nog gefpaard.
Streef , H O B E Y N ! op 't pad der glorie
Verder , even ouverfaagd ,
Schoon uw kruin geen dichtlaurieren,
Schoon uw borst geen eerkruis draagt.
Mogt ge ook roem en eere derven,
Braafheid fpreekt heur' eigen lof;
Door haar held're flonkerglanfen
Schijnt ze all' and'ren luister dof. (*)

Haarlem, April 1831.
N. BEETS.
(*) Hoewel de Dichter hier eene waarheid verkondigt , en ook de heldendeugd , enkel uit eerbejag betoond, haar loon weg heeft , verblijden wij oma
ragt hartelijk , dat den dapperen ee o e E v N, leden, het verfchuldigde eerbewijs
niet ontgaan is. — Redact.
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W

at held're glans, wat ftroomen licht
Verrijzen daar voor mein gezigt !
Wat vuurgloed ftraalt daar uit de kimmen!
Wat purp'ren gloor ! Wat rozegloed!
Wat gouden lichtstroom zie ik glimmen ,
Die 't licht der f}erren fcheemren doet !

O zie , wat ftraalt daar naar omhoog?
Zie , zie dien luisterrijken boog
Wegfineltend als in lichtgewemel!
Lacht gij mij aan, o fchoone Auroor?
Of dringt een weerglans van den Hemel
Reeds tot mijn flerflijke pogen door?
Zie, wat kolommen vuurs! hoe clout!
Wat glanfen, daar geen glans bij houdt,
Als firoomde een zee van licht daarhenen!
'k Zie golven louter vuur ontftaan;
Zij rollen voort; zij zijn verdwenen
Daar nieuwe weêr haar plaats heflaan.

0, ik verlies mij in uw pracht!
Hoe heerlijk zijt gij mij, o nacht!
Ik voel mij boven de aard' verheven
'k Zoek woorden , maar ik vind ze niet;
ik waan in reiner fpheer te leven
'k Geloof naauw , wat mijn oog thans ziet.
Zoo ziet, met eerbied voor Natuur,
De wand'laar firoomen vloeijend vuur
Den Etna uit zijn' vuurmond braken.
Zoo zag ook de eerfte mensch Auroor,
Toen zij, met lachjes op de kaken,
Uit de oosterkimme trad hervoor.
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O heerlijk licht, dat door uw pracht
Den droeven • maanden -langen nacht
Der polen 't duister weet te ontrukken!
Wees welkom mij ; op uw gezigt
Gevoelt mijn hart een blij verrukken
En groet u , lieflijk firalend licht!
Het bijgeloof zie u met fchrik ,
Als firaalde met vertoornden blik
In u een wrekend God ons tegen:
Wij zien flechts wijsheid, liefde en magt;
Wij zien, hoe God in u zelfs zegen
Aan 's aardbols uiterfle einden brags.
Neen , neen ! geen roede , zwaard of lans
Geen ftrijdgewoel zien we in uw' glans,
Geen hongersnood , geen watervloeden.
Hoe! zou, door d'eigen held'ren krans
Van licht, de Algoede op ons flechts woeden,
En and'ren zeegnen door dien glans ?
Neen, God! het is uw liefde alleen;
Zij dringt zelfs tot de polen heen;
Ook dáár wilt Gij uw goedheên toonen;
Geen plek der aard' mist uw betlier,
Geen mensch , waar hij op aard' moog wonen;
Vw fcheps'len zijn U allen dier.
Dit , heerlijk licht! dit leert gij mij;
En, wat uwe oorzaak dan ook zij,
Wat etherftof men u moog noemen,
Wat flof het groot heelal verbind' ,
Wij mogen, God! uw liefde roemen;
't Is liefde en wijsheid , wat ik vind.

Groningen, Jan. r831.
W. GLEUNS, JR.
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LIED VAN DE SCHUTTERS VAN DEN EERSTEN BAN MOBIELE
NOORDHOLLANDSCHE SCHUTTERIJ.

Wat godljk heldenvolk ! Neen, 't roemr jk Griekenland
Zag nooit een' eedler drom verzameld aan z jn ffrand !
HEL'MERS.

(Wijs : Wie Neérlandsch bloed, enz.)

W

ie kent her volk van Nederland,
Het kroost van Bato , niet?
Dat volk, dat, wordt het aangerand,
Manmoedig weérfland biedt;
Het oog vertrouwend opwaarts (laat,
Gerust op hooger hand,
En akker , erf en ploeg verlaat
Voor 't lieve vaderland !
Zoo doen ook wij, nu vuig verraad,
Geweld en muiterij
Den klaauw naar 's Konings zetel flaat
En Nasfau's heerfchappij ;
Zoo doen ook wij, en treden toe,
Verlaten ons bedrijf,
En fchieten , blijde en wel te moê ,
Den krijgsmansrok aan 't lijf.
Wij faan onwrikbaar als een rots ,
Schoon min gewoon aan 't land,
Dan aan het fchuimend golfgeklots
Dat op onze oevers brandt;
Wij , zonen van het noorderllrand ,
Verlaten d'oceaan ,
En zullen ook op 't vaste land
Als wakk're mannen haan.
De Koning, is ons heilig woord,
Zoo dier , als 't vaderland
En wee hem , die hun rust verftoort
Of die hun ítrikken (pant!
Wij vreezen afval noch geweld ,
Noch wat de mritzucht kan;
Maar toonen , ééns in dienst gefield
De kracht van de eerife ban.
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Wij fluiten ons eendragtig aan,
En uit gevoel van pligt
Wordt vrolijk onze dienst gedaan
En even trouw verrigt;
Wij weten , dat gehoorzaamheid ,
Wat uur de klok ook (laat,
De kern is van de dienstbaarheid,
En 't bolwerk van den !laat.
Wij (laren op den heldenloet,
Die ons is voorgegaan,
En volgen , 't hart vol fieren moed,
Op de ingeflagen baan.
De leeuw heeft niet vergeefs gebruld ,
Gefchud den forfchen kop !
Komt, mannen, onzen pligt vervuld;
De Koning roept ons op!
Laat woelen dan het vuigst verraad,
Vereend met muiterij,
Wij houden Hollands ouden (laat
Van die gedrogten vrij;
Wij zijn met lijf en ziet verpand
Aan vader Willem's eer,
En dragen voor het vaderland
Het blinkend krijgsgeweer.
J. DAANE.
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aar leeft een volk, (zoo 't volk mag heeten)
DDeels
onder en deels op den grond
Een volk, zoo fnood en eervergeten
Als ooit een volk op aard' beflond.
Het woont aan Maas. en Schelde- boorden,
En fchoeit zich gaarne op Franfche leest;
't Maakt veel boha met bastaardwoorden,
En (peelt op zijne wijs den beest.
Het heeft alvast geen fferke beenen ;
De weelde is hun te zware vracht;
Geen mensch , die 't volk ook geld wil leenen ,
Schoon hen vooreerst geen weelde wacht.
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Waar 't nu van leeft, is zwaar te gisfen.
„ Van handel fours en nijverheid ?"
Die dingen kan men dáár best misfen;
Men kent er niets dan liberteit.
Eens had dit volkje volop te eten;
Maar 't was de vrucht der slavernij :
Ligt hebben zij niet noodig te eten,
Nadat zij liber zijn en vrij.
Toch zet hun liberteit tot rooven,
Tot plund'ren en tot moorden aan,
En konden ze ons een kooltje Roven,
Zij zouden 't wis niet laten [taan.
Te (luipen tot aan wal en grachten
Van een gedeblokkeerde vest;
Steeds naar eens anders goed te trachten,
't Als roof te Hepen in hun nest;
Verbonden, van wat aard, te fchenden
En breken 't eens gegeven woord,
Daarbij getrouwheid voor te wenden,
Dat is dáár iets, dat zoo behoort.
Van roof- en moordzucht fchier te zieden
Bij 't zien van and'rer bangen nood,
En 't met den naam van hulpe bieden
Te flemp'len : zegt, is dat niet groot?
Men zag aan Antwerps vrije Eiranden
Een onzer bodems in den nood:
Straks weert de rappe Belg de handen,
Snelt toe, en — overmant de boot.
„ Dat is een hapje voor de Belgen;
„ Zoo iets gebeurt niet alle dag,"
Dus dachten deze vrijheidstelgen ,
En fchimpten luid op Hollands vlag.
Die vlag werd onder woeste kreten
Door 't fchelmsch gepeupel aangerand;
Men had haar gaarne op 't dek gefmeten,
Gevloekt, verguisd, vertrapt, o fchand' l
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Maar altijd werd uwe eer gewroken,
Uw vlag nooit firafloos aangerand,;
Ook hier bleef de eer niet ongewroken
Van uwe vlag, mijn vaderland
Hij, die zoo roemrijk haar dorst wreken,
Die held is op uw' grond geteeld;
Die 't fioutite feit hier dorst befteken,
Heeft, Am[lel! aan uw boord gefpeeld.
Van Speyk is 't, die 's lands roem gewroken,
Zich voor onteering heeft gehoed;
Die zelf de vlammen heeft ontfcoken,
Waarin het misdrijf is geboet.
o Held , zoo waard , bij Neêrlands helden,
Te prijken met ondoofb'ren roem!
De naneef zal dien roem vermelden
Wat laffe ziel uw feit ook doem'.
Uw naam , van Speyk , zal naast de namen
Van Claesfens en de Ruiter faan!
De Belg leer' zich zijn fchenddaad fchamen;
Want heel de menscbheid klaagt hem aan.

Naaldwk ,
Maart I831.

I2

J. J.

DENIER VAN DER GON,

DE BLAAU\E ItIEL.

(Wijs: o Groote koopman in tabak, enz.)

H

oort nu een nieuw, een vrolijk lied
Van 't geen in Braband is ge('chied ,
In zijne gloriedagen;
Hoort , landgenoot en vreemdeling!
Hoort, Brusfelaren1 hoort , ik zing
Van 't blaauwe kielen dragen.
Wat mode of zwier had uitgedacht,
In wapendos , in kleederpracht ,
Festoenen, keur van kanten,
Wat fneè ze ooit gaf aan rok of jas,
't Bleek, dat het alles tlukwerk was,
Bij 't kieltje der briganten.
Y
NENGELW. I831. Igo. 6.

Pred.

302

DE BLBAUwE KIF L.

Een fijne coup van 't fchaarvernuft
Schonk aan een volk, van zeden wuft,
Een haal van eigen vinding;
Heel Braband juicht, — het Ruk beviel,
En de anders hechtweg: boerenkiel
Aanbad men in verblinding.
Zoo kreeg het blaauwe hemd den lof:
De grootfile bazen van het hof,
Zij fchoten er een over;
't Volk , dat langs 's heeren ftraten ging,
Jan Rap, zijn maat, elk droeg dat ding
Van lappediefs getoover.
Voor ftof, voor regen, wear en wind,
Werd het, door grijsaard, man en kind ,
Als talisman gedragen ;
't Was ras gekleed , en — zeer goedkoop!
Een fjerp, een paarlemoeren knoop
Deed van den fmaak gewagen.
En 't ging zoo als Let altijd gaat
Ook Holland kreeg die modeplaat,
En 't aapje kwam er fpelen ;
Men meende alwat uit Brusfel kwam
Was puik, en zoude aan AmI erdam
Of 's 1-lage nooit vervelen.
Ja well daar rees het ondier op,
En halt den helfchen drakenkop
Uit Brusfels oproerwallen.
Een pluggenhoop , voor geld gehuurd ,
Het fchuim der frikadellenbuurt,
Zou nu den baars vergallen.
In Holland , — kiel en kielsgelijk
Lag in een oogenblik in 't !lijk ,
Uit affchuw van de Belgen.
Geen eerlijk lijf in 't muiterspok!
Is 't braaf en onverwinbaar zwak
Van Neérlands echte telgen.
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Voor hen, — geen wonder, dat het ding
Bij 't oproer de uniform verving;
Het kon zoo veel bedekken:
Want fcheur en fleuf en vod en lap
Zou , dacht zijn Walvisch.ridderfchap ,
Toch flaauw ontzag verwekken.
Op eens, 't is kielen, wat men ziet;
't Zijn kielen , die men overfchiet
Bij 't plund'ren, moorden, firoopen;
Zelfs 't legioen van Mellinet
Houdt in dat pak gelijken tred,
Om Limburg plat te loopen.
En overal en van rondom
Braakt België zijn' rooversdrom ,
In zulke kiel-fchavuiten. —
Dat harnas, dapp'renl keert geen lood;
Uw bajonet- of degenftooc
Schampt nooit en zal niet fluiten.
Men zegt, dat, toen eens de eerfie kiel
Door 't fchaaroog van zijn' fchepper viel,
De Potter op kwam dond'ren;
Dat hem mama, voor 't bakerpak,
In 't aardig blaauwe kieltje flak,
En 't fchaap zoo liet bewond'ren;
Dat petemoei toen vast beflooc,
Hij eens een' kiel in Charon's boot
Zou dragen voor fcaphander.
Is 'c waar, men verw' dien dan eerst zwart,
Als d' afgrond van een duiv'lenhart, —
Zoo lijkt het een op 't ander.

Wrntersw Jk ,
Febr. I831.

G. B. VAN DE PAVORD $MITS.
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ANEKDOTE , ItAKENDE PAGANINI.

ANEKDOTE, RAKENDE

PAGANINI.

T

e Weenen verwierf P A GA NINI den grootalen bijval. Zijn
verblijf aldaar maakte époque in het Rijk der Mode; kapfel
en kleeding, alles was d la Paganini. Op zekeren dag trad
de kunftenaar een' modewinkel binnen, en vroeg naar hand.
fchoenen. Men liet er hem zien d la Girafe. ^ „ No, no,
Signora , d'una altra bestia." En de koopvrouw bood hem
handfchoenen aan 4 la Paganinit
OP DE GIFT DES HEFREN 1. F. DE GOEY VAN HONDERD
BLOEDZUIGERS, TEN DIENSTE DER GELDERSCHE SCHUT-

TERIJ. (*)

ten gefchenke aan Gelders Schutterij ? —
B loedzuigers
alles welkom , wat en hoe de gift

Is
ook zij.
Maar, heeft men daar geen' Belg, die dorst heeft, meer in band?
Één hunner nam de taak dier honderd ligt ter hand 1

't

IJ.
(•) Zie Staatscourant van 15 April 11.

PUNTDICHT OP DE BELGLN.

(Medegedeeld door w.

H. W A R N S I N C K, BZ.)

J lijn vriend N. H. JULIUS, te Berlijn, een man, tothet
Heilig Verbond der Menschheid behoorende, fchrijft mtj het
volgende , dat ik der Redactie van dit Tijdfchrift , als eerre
kleine bladvulling, vertaald aanbied:
„ Apropos, van de Belgen fprekende, moet ik u toch
eens een, door eenen onzer beste Dichters, den Heer VON
„ STA EG E M A N N, op hunne Koningjagt vervaardigd , punt„ dicht mededeelen, dat u zeker zal bevallen:
„ Saul, fo faget das Buck Samuiiis, fuchte die Efel;
,, 1, ie die Zeitung urs fagt , fuchen die Efel den Saul."

MENGELWERK.
DL VORSTEN VAN DEN OUDEN EN VAN DEN

NIEUWEN TIJD.

Z

ij zijn geweest, die tijden, wanneer de Vorl{en als
halve Goden aangezien, geëerd, gediend, gevreesd werden. Altaren voor hen oprigten en daarop offeranden
ontfleken , kon men wel niet, maar hun den wierook
der lippen toebrengen, hen prijzen en vleijen , dit kon
men, en dit deed men dan ook zoo ruimfchoots en zoo
gedurig , dat het wel niet misfen kon , of de voorwerpen van zulk eene hulde moesten zich inbeelden , dat
zij van eene betere ítoffe gevormd waren dan hunne fIaaffche onderdanen, en van nature der Godheid naderbij
(tonden. Zulk eene inbeelding , gefterkt en onderhouden door de onderdanigheid der volken, bragt noodza
te wege s dat de Vorften al meer en meer die hul--kelij
de als hun met regt toekomende , het land , waarover
zij regeerden, als hun eigendom , en hunne onderzaten
als de geoorloofde fpeelballen van hunne grillige magt
leerden befchouwen. Als verachtelijke fpeelballen werden dan ook de volken vaak gebruikt, en de willekeurige, onredelijke, dikwijls geheel onbefchaamde handelwijze der Vorlten, ook omtrent enkele perfonen, ging
alle maat te boven. Behalve hetgeen de Vorst zelf in
eigen perfoon beleedigends deed, of uit eigene beweging
beval, was hij omringd door eenen hoffloet, die , hem
telkens zijne verhevenheid en zijne raagt te binnen brengende, zijnen fmaak f}reelende, zijne zwakheden ver.
goelijkende , zijne avercgtfche verlangens billijkende, eit
er op uit zijnde, hem allerlei foort van geneugten, liet
kostte wat het wilde, te bezorgen, dikwijls als de uitvinder en Reeds als de gercede uitvoerder van nieuwe
kwellingen voor de natie daar flond. Zelfs dit was nog
niet genoeg : de perfonen , welke dien hofftoet uitma.aJ:.
7.
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ten, hadden het groot(Ie belang bij cie Poort van aanbid
welke de Vorst van zijn volk ontving , want dc-ding,
luister van zijnen troon kaatfle op h.n terug; hoc meer
de Keizer of Koning als een halve God werd aangemerkt , hoe meer de hoflieden ook , als Bene bijzondere
foort van wezens , hulde ontvingen. „ Zij toch genoten eene eer, die aan andere menichen ontzegd was; zij
zagen en fpraken dagelijks met den Opperheer, die
Hechts fotowijlen , en dan nog maar van verre , door de
menigte kon worden aanfchouwd; fommigen hunner althans woonden met hem onder hetzelfde dak, vergezel
naar de kerk en den fchouwburg , als hij uit -denhm
zijne lusthoven wandelde -- o ! voor alle-red,ofin
zulke genietingen waren Hechts lieden, wien zulk edel
bloed door de aderen tlroonide, en geenszins die van
mindere rangen gefchikt !" Zoo redeneerde de menigte,
en getroostte zich allerlei willekeurige daden , afperfingen, onderdrukkingen , kwellingen en wat van dien aard
meer zij, eeuwen achtereen ; wel fomtijds in drift opftuivende, en eerre poging wagende, om meerdere vrij
te erlangen , maar altijd teruggefchrikt, zooras de-heid
gedachte bij haar opkwam: ;, Wij zijn het volk van
den Vorst; ons voegt onderwerping en gehoorzaamheid;
het is bijna eene heiligfchennis , tegen onzen gebieder
ons te verzetten ;" en ook veelal fpoedig bedwongen,
wanneer de Vorst zijne magt liet gelden, niet zijnen
toorn dreigde, en niet f rallen eenen aanvang maakte.
Dan, hoe dieper de waan der Vorflen , dat zij halve
Goden op aarde waren , wortelde, en hoe meer de onderdanigheid der volken fcheen zich te moeten bevestigen , hoe meer het tijdflip cener groote verandering genaakte. Verfchillende ooraken , welke wij nu, als
overbekend, niet zullen opfommen , deden de volken
uit hunnen slaap ontwaken ; de oude grondregel: dat de
geregeerde menfchen als 't ware om dc weinige regerende
perfonen zouden daar zijn, werd in twijfel getrokken,
en al fpoedig als ondeugend afgefchaft en verruild tegen
dien, dat de regerende perfonen om den wil van dc ge-
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regeerden hunne posten bekleeden. Met den ouden
grondregel viel natuurlijkerwijze deszelfs geheele nafleep
van dwalingen weg. Men ontzegde den Koningen hunnen rang van halve Goden, en zeide hun , ja deed hun
zelve begrijpen, dat zij menfchen waren , even als alle
Gods redelijke fchepfelen op aarde ; men verloor alle bijzonder ontzag voor de perfonen , die den Vorst om=
ringden, en begreep, ja bragt onder het oog der hovelingen , dat zij, welverre van verhevener wezens, dan
andere menfchen , te zijn , eigenlijk minder vrije perfonen
waren, dan menig landbouwer of arbeidsman, en dat
het zulk eene benijdenswaardige eer niet is, in de nabij
een' Vorst te verkeeren , wanneer men daar den-heidvan
rang van bediende bekleedt; terwijl de gewone burger,
die flechts den Vorst van verre kan aanfchouwen, door
geene lastige banden van perfoonlijke dienstbetooning
gekneld wordt. Al die veranderingen van denkbeelden
werden niet in werking gebragt zonder geweldige fchokken, zonder het plegen van groote onregtvaárdigheden,
ja van gruwelen , die de menschheid onteeren ; en , ter
wijl de Vorlten en hovelingen nog hier en daar zoo veel
van hunnen ouden luister, als mogelijk wast zochten te
redden en te behouden, overdreven de volken de zttuht
naar vrijheid , en Ploegen over tot eene verderfelijke los
dit oogenblik is de giating der ge--bandighe.Nop
moederen niet bedaard; maar toch zoo veel is reeds ten
goede bewerkt , dat er eethé algemeene toenadering, wederkijd8 , van Vorften en volken tot elkander, plaats
heeft; dat de Vorst niet langer op eene overmatige hulde
aanfpraald maakt, geene onbepaalde raagt ovér zijne onderdanen begeert te oefenen , maar integendeel zich wel
door Benige grondwettige beperkingen wil laten verban
ddn;, dat hij zelf begrijpt en erkent, dat de volkeh ook
hunie regten hebben , die niet door de willekeur van
weinige perfonen mogen met voeten getiteden wonden;
dat hil eindelijk zichzelven befchouwt als den eerflen• Ma'
giistrastsperfoon in zijn rijk, die niet alleen verpligt is,
to het meeste welzijn van al zijne ltndgerooten, zoo
Z2
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veel mogelijk , bij te dragen , maar daarin ook zijn hoog
belang vindt , dewijl het geluk en de liefde van zijne-i}e
onderdanen de beste waarborgen zijn voor het behoud
van zijne kroon. — Wij moeten hier den lezer herinneren , dat wij in dit gefchrift niet anders voorhebben ,
dan de zaken in het groot te befchouwen , en ons niet
gehouden rekenen aan bijzonderheden, welke onze meefling zouden fchijnen te logen f rallen , omdat wij van de
waarheid des algemeenen grondregels ten volle overtuigd
zijn , en geene bijzondere tegenthrijdigheden Bene alge
waarheid kunnen omvertlooten. — De gefleldheid-men
van zaken zoo zijnde , als hier boven aangewezen is
zo a volgt daaruit, dat de Vorst een tweeledig karakter
bezit: i. als mensch en medeburger in zijn land ; 2. als
hoofd der regering. Aan beide deze afdeelingen zijn
pligten verknocht, op welke wij nu het oog willen vestigen; pligten , die, te voren weinig in aanmerking genomen , thans in volle klaarheid daarfhaan.
i. De Koning, als mensch en burger betcbouwd ,
heeft, gelijk alle andere menfchen , zekere eigenliefde ,
zekere ijdelheid, zekere zucht naar uitbreiding van zijnen
invloed op anderen , alsmede naar de vermeerdering van zijn
geldelijk vermogen. Hieruit volgt natuurlijk , dat het hem
aangenaam is , wanneer de daden , welke hij verrigt ,
de maatregelen, welke hij neemt, der groote masfa
zijner onderhoorigen welgevallen ; dat hij gaarne geprezen , bij gelegenheid toegejuicht , als wijs , voorzigtig ,
godvreezend en deugdzaam geroemd wordt; dat het
hem een behagelijk denkbeeld is , zijnen invloed op eene
grootere uitgebreidheid gronds allengs uit te ftrekken ,
en dat het toenemen van zijne bezittingen en jaarlijkfche
inkomften iets fireelends heeft voor zijne verbeelding.
Dat hij dus naar dat alles fireve, is even natuurlijk als
geoorloofd; maar ook alleen door geoorloofde middelen ,
en door dezulke , als met zijne verpligtingen als Koning
beftaanbaar zijn , mag hij trachten zijn doelwit te treffen. Zijn wandel moet naar de voorfchriften van Godsdienst en zedelijkheid ingerigt wezen ; hij moet eerlijk
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en getrouw zijne verbindtenisfen met andere Mogendheden nakomen , zijne beloften jegens zijne onderdanen
volbrengen , in alles zijn eens gegeven woord ge[fand
doen ; zich niet veroorloven , naar mate zijn belang zulks
voor het oogenbiik zou fchijnen te vereiichen, zijne ver
te ontduiken , of aan zijne woorden eene-bindtesf
andere uitlegging te -even , dan die , voor welke zij
vroeger door elkeen • waren aangenomen; hij moet geene
kuiperijen gedoogen, aan geene kwaadfokers gehoor ver
onderkruipers of lasterenden aanbrengers-Ien,g
voet geven , aan allen zonder onderfcheid regt laten wedervaren ; zich door geene vooringenomenheid laten weg
zich genoeg flandvastigheid eigen maken , om-flepn;
een eens genomen welberaden befluit door te zetten , en
genoeg nederigheid zoeken te verkrijgen, om naar goeden raad te willen luisteren; hij moet willen beloonen
en durven flraffen, waar het eene of het andere te pas
komt; hij behoort, in één woord, naar mate zijn (tand
meer verheven is , alle burgerlijke deugden op eene meer
verhevene wijze te bezitten en aan den dag te leggen ,
en dit in het bijzonder te bedenken , wanneer het aannkomt op de vraag naar uitbreiding zijner magt en aan.
winst van geldelijk vermogen ; zoodat hij nimmer gedooge, dat het bloed zijner medeburgeren firooine, opdat hij van eenig ftuk lands te meer meester worde , of
dat de tranen zijner landgenooten vlieten , opdat zijne
fchatkist door eenige duizend gulden te meer gevuld
worde.
a. Als Koning heeft de man , die aan het hoofd der
regering geplaatst is , behoudens de pligten als mensch
en burger, welke wij aanftipten , er nog andere te ver
vullen, die aan zijnen rang verknocht zijn. Zonder
hoovaardig te wezen, behoort hij zekere achtbaarheid
in zijn gelaat, zekere fierheid in zijne houding ten toon
te fpreiden. Zonder ongenaakbaar te wezen voor , of
norsch en onheusch tegen degenen zijner onderdanen ,
die het wagen hein perfoonlijk te naderen , voegt het
hem , zich niet al te gemeenzaam met iedereen te ma-
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ken; het voegt hein , altijd te doen gevoelen, dat hij
Koning is. Zonder eene Aziatifche pracht en weelde in
zijn paleis , of wanneer hij uitrijdt , te doen fchitteren ,
is het welvoegelijk, dat hij zich van meer dan burgerlijke ftaatfie omringe, en , met zekeren Iuister omgeven,
zich aan de oogen zijner onderhoorigen vertoone. Wat
in den burger als eene wijze fpaarzaamheid zou geprezen
worden, wordt in den Koning als .eerre overdrevene karigheil gelaakt ; daarom moet deze ruimfchoots verte ringen maken, niet juist zijne behoeften in acht nemen ,
om aankoopen van meer- of minder belang te doen , er zich
geenszins aan laten gelegen liggen , dat het onderhoud
van zijn huis Bene veel grootere fom bedrage, dan daartoe , ftrikt genomen, zoude noodig zijn. De Koning
moet wel geen moedwillige verkwister, maar een allczins onbekrompen en edelmoedig uitgever wezen. Trol.
wens, edelmoedig te zijn , is een der allervoornaamfte
vereischten in eenen Monarch , en een der pligten , die
zich in de veelvuldigste takken verfpreiden. Het mag
edelmoedig geheeten worden , wanneer de Vorst aan geftichten van liefdadigheid eerre onbekrompen onderfteu,
hing uit eigene fchatten fchenkt ; wanneer hij tot het
uitvoeren van nuttige werken , het graven van kanalen ,
Feet aanleggen van wegen, het oprigten van gedenkteekenen voor groote mannen, en wat van dien aard meer
zij, van het zijne niet eene milde hand bijdraagt men
mag het edelmoedig noemen , wanneer hij (in gevallen ,
waarin dit zonder zwakheid gefchieden kan) aan fchuldigen genade verleent, of hem perfoonlijk aangedane beleedigingen vergeeft; men mag het te regt als eene edel
daad befchouwen , wanneer de Vorst, zijn per--moedig
foonlijk belang ter zijde flellende , ter liefde van zijn
volk en ter bevordering van het welzijn zijner onderzaten, van eene (anders voor hem went helijke) vermeerdering van raagt, of vergrooting van inkomf}en, aff}and
doet. Er kunnen gevallen béltaan, waarin het hein
meer eer zal geven , een klein land te beheerfehen , een
bepaald inkomen te genieten, ja met een' minderen titel,
,
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dan dien van Koning, zich te vergenoegen, dan te (tijgen
in magt, rijkdom en rang. Waar het gevoel als mensch
zich in den Vorst in te entlrijdigheid vertoont Inct liet
gevoel als Hoofd van den Staat, gelooven wij veiliglijk
te kunnen zeggen , dat liet gevoel als Koning de overhand behouden moet. Groot als mensch kan ieder burger , zelfs in den geringtlen
ichooil dit door- anderen niet erkend , niet geweten worde, in liet alziend
oog der Godheid wezen ; waar groot als Koning kan de
mensch , in zulk eenen Rand geplaatst , in het verborgen
niet zijn. Zijn pligt als Koning moet hem de eer, om
als zoodanig groot genoemd te kunnen worden, doen
verkiezen boven het eigen gevoel van het genoegen, om
als mensch groot te zijn. Trouwens, volgens defchets,
welke wij van het vereischte in eenera Vorst als mensch
en burger en als Koning gegeven hebben, vloeijen de
twee karakters zoodanig ineen , dat het welligt niet
mogelijk voor denzelfden perfoon zoude wezen, groot
als Koning en niet als mensch, of groot als mensch en
niet als Koning te wezen; want men zal toch gemakke
lijk begrijpen, dat wij liet word groot in den zin van
edel, goed, voortrefFelijk , en geenszins in dien va'
overwinnend , bij uiti}ek magtig , of eens a'.espotiekó
wijze van regeren aanduidende , hebben willen bezigen.
Is het ons gelukt , naar waarheid te íchetfen liet onderfcheid tusfchen Benen Koning van den ouden en eenen
van den nieuwen tijd, en te doen zien , hoe veel meer
overeenkomt}ig met het wezen der zaak het oogpunt is,
waaruit de Vorsten thans befchouwd worden, dan het
licht , waarin men hen in vroegere dagen Relde ; zoo, zal
het wel van zelve ípreken , dat de Koningen van onzen
tijd , wanneer zij de opgenoemde pligten vervullen,. al.
thans even zoo veel , zoo niet ongelijk veel remeer aan
achting en den eerbied hunner landgenooten-fprakode
hebben , dan de Monarchen van vorige eeuwen hadden. Of hun die achting en die eerbied , die den wedLrkeeri.gen pligr van het volk jegens den Vorst uitma
werden toegedragen, is Gene andere vraag, op-l'en,
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welke wij, om der waarheid getrouw te blijven, ontkennend moeten antwoorden; maar daarvan dunkt ons de
oorzaak te wezen , i. dat er eene gisting onder de vol
waardoor zij tot nog toe vrijheid in los -kenhrsct,
handhaven hunner regten in het ver -bandighe,t
alle regten , ongedwongenheid in het ver -krachtenv
alle billijke ondergefchiktheid zoeken , en 2.-werpnva
dat de meeste Koningen nog te weinig het oude kunnen
vergeten , cn zich voegen naar den geest dezer eeuw,
zoodat zij Reeds gehecht blijven aan oude gewoonten , ver
gebruiken en gewaande voorregten , die niet meer-fletén
met den band der dingen in overeen(lemming zijn. Dan
allengs, dit gelooven wij, zal de volksgisting bedaren,
en zullen de Vorften hunne ware belangen inzien , en
begrijpen , dat, fchoon hun tijd , om als halve Goden
gediend , en , door vleijers omgeven , eigenlijk bedrogen
en door een' valfchen fchijn verblind te worden , voor
een gulden tijd , waarin zij , geacht , geëerd, van-bijs,
opregte vrienden omringd , over volken, die hunne regten
kennen , maar de noodige ondergefchiktheid eerbiedigen ,
als vaders regeren zullen , voor hen aanbreekt. Maar
welligt zijn hiertoe voorbeelden noodig ; welligt is er
thans geen Vorst, die beter dan onze Koning, en geen
volk, dat beter dan het volk van oud Nederland een
dier gewenschte voorbeelden geven kan. Onze Koning,
in de fchool der tegenfpoeden onderwezen , beantwoordt
in vele opzigten aan de fchets , die wij boven van een'
goeden Koning gaven ; hij vereenigt in zich vele deugden van mensch, burger, en Vorst. Niettemin heeft een
groot gedeelte van de onder zijn bewind levende onderdanen zich fchandelijk tegen hem vergrepen , noch meineed , noch verraad, noch bedrog ontzien , om zich op
de ondankbaarfte wijze van hem los te rukken. Zijn belang , welligt zijn wensch , als mensch , zou in dit geval
medebrengen , liet eens bijeengevoegde grondgebied , en
de aan deszelfs bezit verknochte rijkdommen, misfchien
ook titels , niet te verliezen , maar op alle mogelijke
wijze weder aan zich te trekken; maar zijn belang als

VAN DEN -OUDEN EN NIEUWEN TIJD.

313

Koning eischt het tegendeel , omdat hij in het oog der
wereld, en in de bladen der gefchiedenis , als een groot
man zal prijken , indien hij, alle heersch- en gelden titelzucht verachtende , meer ëer fielt in een beperkt
gebied, in een bepaald inkomen, in den eenvoudigen titel
van Souvereinen Vorst , van Hertog of van Graaf, ge_
bied voerende over een land , waar eendragt en orde heer.
fchen , en over een rustlievend en nijver volk , dat wel
eene wettige vrijheid op prijs weet te fchatten , maar
tevens naar eisch onderworpen en gehoorzaam is , dan
in het zwaaijen van den fchepter, het bezit van overtollige fchatten, en het voeren van den titel van Koning, in een verdeeld en muitziek land, over een onrustig , twistgierig en hem feeds lagen leggend volk.
Hij geve dan het voorbeeld; hij kieze, om hij alle nageilachteti een groot man te heeten ; hij verwerpe de on
waardigen , hechte zich vast aan de getrouwen , en geniete zoo nog bij zijn leven de edele zelfvoldoening van,
als mensch en als Vorst beide, al het mogelijke goede
te hebben geflicht. -- Het volk van het oude Nederland, dat alle billijke redenen van ontevredenheid ter
zijde geheld heeft , zoodra zijne bastaardbroederen ophonden tegen den wettigen Vorst ; dat door een edel
flilzwijgen lastertaal en befchimping beantwoord , zijne
edelfte loten afgeflaan , en geene opofferingen van bloed
of van geld ontzien heeft, om den troon te fchragen;
dat zich in masfa gewapend en voor Vorst en vaderland
in de bres geheld heeft; dat trouw gebleven is te midden
van verleiding en gevaren, ja waarvan fommigen die
trouw met het Horten van hun heldenbloed verzegeld
hebben , iets dat alle anderen in dezelfde omf}andigheden
ook zouden hebben gedaan, of doen zouden; dat volk,
hetwelk reeds blinkt als eene parel aan de kroon van
Europa, en de vreemde volken minnes ondanks tot bewondering dwingt, getrooste zich klein te wezen , en
eene door de natuur misdeelde , geringe plek gronds te
befaan ; het blijve eensgezind , ordelievend , trouw aan
eed en pligt, ftandva5tig in moed tegen den vijand -van
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buiten , weldoende en zorgende voor de medelandgenooten; en dit gedrag zal een voorbeeld wezen , waarvan
de goede invloed op andere volken niet te berekenen is.
Gelijk ééne graankorrel , in vette aarde gevallen, duizend
vrucht voortbrengt, zoo zal dan welligt het-voudige
voorbeeld van den Vorst over een klein rijk, en van de
bewoners van een klein land , vele groote VorPten en
groote natiën aangaande derzelver ware belangen verlichten , en brengen tot rust, tot orde en tot geluk. God
geve, dat het zoo wezen nloge, en zegene daartoe den
Koning en het volk van het oude Nederland
M. J.

A:INDIERKI:NGEN EN WAARNEMINGEN, uET1 EM'NDE
DE1 HEILZAME UITWERKSELEN VAN HET DECOC'1'UDI ZITTI\IANNI.

(Vervolg en floc van bl. e31.)

Tweede TIwarneming.

D

e Heer L...... N , 20 jaren oud, insgelijks van eene
klierachtige gefteldheid , klaagde den a September 1827
over eene gonorrhoea. Bij het onderzoek werden er nog
twee zweren gevonden , ter wederzijde van het frenulurn.
Nevens een ftreng diëet en vermijding der buitenlucht, fchreef Dr. Ii A C!( E It , den 5 Sept. , á grein daags
van den Iiydrarg. oxyclul. nigr. in klimmende giften
voor, ten einde een' lipten fpeekfelvloed te verwekken.
Deze ontftond op den vierden dag , wanneer er derhalve
á grein ingenomen was. Na lo dagen was de kwaal.,
tot op de overblijvende roodheid der likteekens na, ge
deze te verdrijven , werd er rá grein vare-nez.Om
den rooden Praecipitaat voorgefchrevcn,.
Bij de eerstvolgende bezoeken was de lijder niet te
huis; den ;a Oct. bezocht hij zelf zijnen. Arts. Gedurende al dien rijd had de lijder noch geneesmiddelen ge-
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bruikt , noch zijn dieet gehouden , maar zich op het laatst
tot het buitenfporige toe te buiten gegaan , en zich dagelijks tot diep in den nacht aan het ruwfte weder
blootgefteld. De zweren waren weder opengebroken;
er had zich een vlechtvormig uittag over het ganfche
fcrotum uitgebreid; de keelholte was levendig rood, en
aan de amandelen vertoonden zich twee zeer pijnlijke
zweren. Nu werd dan ook, met het allerftrengile dieet,
het Decoct. Zittnaanni vcorgefchreven. Dr. HACKER
ílelde daarbij den lijder de afgrijfelijke gevolgen zijner
ziekte bij herhaling met de (ierkíte kleuren voor oogera;
en het is waarfchijnlijk, ds.t hij zich gedurende de kuur,
welker kortheid hem niet onbehagelijk voorkwam , vrij
flipt aan den leefregel gebonden hebbe. Er volgden, ge.
dijrende dezelve, doorgaans dagelijks vijf of zes floeIgangen , niet ongemeen veel zweet; doch in de pisontlasting was weinig of geene verandering waar te nemen.
Na den afloop der kuur waren al de ziekteverfchijnfelen
verdwenen; doch kort daarna openbaarden zich op nieuw
pijnen in de keel, die, wekelijks verdwijnende en terug.komende, naarmate de lijder zich meer of min aan het
ruwe weder blootflelde, tot Februarij aanhielden. G.
durende dezen tijd werd er, hoezeer de lijder de kwik
verlangde , niets vaorgefchreven, dan eenige drachmz's
Sal Jimmoniac in Aq. Ceraf.; doch den lijder dringend
aanbevolen , om zich aan geene nieuwe verkoudheden
bloot te ftellen. Hoezeer ook dit laatfte voorfchrift
Plecht werd opgevolgd, is de lijder evenwel federt Februarij 1828 volkomen gezond gebleven.
Behalve het nut van den drank van z I T T M A N rr in
deze beide verouderde en verwaarloosde gevallen , wordt
tevens duidelijk bewezen, hoe moeijelijk het is, om jonge
en ligtzinnige perfonen duurzaam aan den flrengerl leefen eetregel te binden , die bij de behandeling vans fp_
phili,tifche ziekten íleeds zoo zeer vereischt worth,
vooral wanneer die behandeling langdurig zijn moet, ge.,
lijk altijd het geval, is bij het toedienen van kwikmid
delen. Daar nu de kuur niet het Decoctu Zittma,,,;;
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veel fpoediger afloopt , en de lijders volflrekt verpligt
tot fret houden van een goed dieet en het verblijf in eerie
gelijkmatige en warme temperatuur, is dit een tweede
voordeel, aan dit laatfte middel verbonden.
De mededeeling van de overige waarnemingen van Dr.
H A C K E R zoude kunnen [trekken , om het geftelde nog
fterker te bevestigen ; doch wij hebben ons dit , gelijk
gezegd is , tot eene nadere gelegenheid voorbehouden.
Wij mogen hier evenwel in 't algemeen bijvoegen , dat
het middel dezen Geneesheer nimmer bedrogen heeft, en
dat er geene recidives gevolgd zijn, hoezeer de lijders
de kuur flechts eene enkele maal hadden doorgeftaan.
Wanneer ook alle toevallen niet altijd onmiddellijk te
eenemale na dezelve geweken waren (zij duurt io dagen ) , werd er evenwel flechts eene korte en ligte nakuur gevorderd, om de heilzame nawerking van het
Decoctum te verfzerken , en alle fporen van het lijden
te verdrijven. Deze nakuur beftond hier (gelijk ook
C HE L I J5 dit voorfchrijft) doorgaans in het drinken
van eene Salfaparillenthee , en in het aanhoudend verblijf in eene warme en gelijkmatige temperatuur , gedurende eenige dagen na de eigenlijke behandeling. Eene
enkele maal flechts gebruikte Dr. H A C K E R daartoe a
greinen durum natro-muriaticum , als infmering in de
tong in zeer gebrokene giften aangewend. Ook de proeven , door hem met dit Decoctum tegen de oorfpronkelyke Syphilis genomen, leverden bewijzen op van
de gun(lige uitwerkfelen, welke men evenzeer in deze
gevallen door dit middel verkrijgen kan : ook hier werd
flechts eene geringe nakuur gevorderd , om de genezing
te voltooijen.
De beroemde T H E I) E N , waarvan wij reeds melding
maakten, prijst, in het boven aangehaalde werk, eene hem
eigene manier van toediening des Sublimaats (*) zeer
(*) De wijze van toediening dezes middels door THEDEN
is naderhand door D Z O N D I eenigzins veranderd; doch ook
de methode van dezen laatflen is er nog verre af van in alle
gevallen te (lagen.

OVER HET ILCOCTUM ZITTMANNI,

317

llerk aan: hij roemt dit middel, als het beste onder alle
kwikmiddelen, om de Syphilis te herlellen; doch erkent
evenwel, dat er, na eene fchijnbaar volkomene genezing
dezer ziekte door hetzelve , dikwijls inftortingen plaats
hadden, 't welk hem genoodzaakt had, zijne lijders
Reeds aan eene nakuur te onderwerpen , heflaande in de
toediening van de Kwikoplosfing van P L E N C K , in eene
hoeveelheid, welke met die van den gebruikten Subli
in bepaalde evenredigheid ítond , waarna hij den-mat
lijder nog 2 of 3 weken bloedzuiverende dranken inne
men, een (bikt dieet houden , en in de zaal der genezen den verblijven deed (*). Deze methode, hoe proefhoudend zij hem ook door zeer menigvuldige en langdurige'
ondervinding gebleken was , heeft evenwel in enkele gevallen gefaald. Doch hij zelf erkent, dat de behande-'
ling met het Decoctum Zittmanni van een' meer gewis -'
fen uitdag gevolgd wordt. Men hoore hem daaromtrent'
zelf. Na gezegd te hebben , dat de ware uitvinder van
dit middel eigenlijk niet bekend is , maar dat hij daarmede door den achtingwaardigen Hofraad P R d B 1 S C H,
Regimentschirurgijn , die hetzelve Decoct. Zittmanni'
noemde., was bekend geworden , verhaalt hij , „ dat P R ó„ B 1 S C II met een' perfoon van aanzien , die toenmaals
„ federt 30 jaren aan menigvuldige fyphilitifche verfchijn„ felen had geleden , en drie malen vergeefs een' fpeek„ felvloed had doorgeftaan , naar Carlsbad gereisd was.'
„ Ook het dagelijksch gebruik van het bad aldaar baatte
„ niets. P R 6 B I S C 11 (prak toen toevallig met Dr.
„ ZIT T MA N N over dezen lijder, die hein raadde , om
„ hem 36 flesfehen van het genoemde Decoctum te doen
„ innemen. Dit gefchiedde, en de bijna opgegeven lijder
genas volkomen. P R d B I s c H (dus vervolgt T H E„ D E N) wendde dit middel tegen vele andere zamengeftelde
of ingewikkelde fyphilitifche ziekten met veel nut aan,
„ en ik heb evenzeer de bijzondere uitwerking daarvan
„ in dergelijke gevallen, waar alle kwikmiddelen te ver-

(*) Op. cit. p. 8.

318

OVER HFT F)ECOCTL^M ZITTNt\NNT.

„ geefs waren aangewend, zger dikwijls ondervonden."
Hij zegt ten ílotte , dat hij nimmer eenige nadeelige gevolgen van deze kuur gezien heeft; en dat dezelve , als
men, bij een zeer verouderd en ingeworteld lijden, waar
alle toevallen niet volkomen met de eerfle kuur zijn geweken, de verdere herftelling niet op de bloote nawerking
van het middel , door de Salfaparillenthee bevorderd, wil
laten aankomen, gerustelijk na zes of acht dagen kan herhaald worden, wanneer zij niet nalaat den lijder geheel te
herftellen (*). (Aangeh. werk, bl . I1-1d .)
Dit laat(le zoude ik door eigene ondervinding kunnen
bevestigen. Meermalen ben ik getuige geweest van de
fchadeloosheid der herhaling van de kuur voor het geftel des lijders, terwijl alle ziekteverfchijnfelen daardoor
volkomen uitgeroeid zijn geworden. Een zeer treffend
voorbeeld is mij daarvan in mijne burgerpraktiik voorgekomen , waar eene duurzame herflelling is bewerkt door
de dubbele aanwending dezer kuur, bij een verouderd
lijden van klierachtig- rheumatifchen aard, met fyphilitifche complicatie, (het waren hardnekkige kliergezwellen
ell verzweringen, met koperkleurig en fchilferachtig huid
zwervende pijnen verbonden) waartegen vooraf-uit{lagen
alle.gepaste middelen lang , doch voltrekt vruchteloos, beproefd waren. Van deze dubbele kuur , die binnen wei
meer dan eene maand was afgeloopen , zijn twee-nig
achtingwaardige Geneesheeren dezer fiad oplettende en
naauwkeurige getuigen geweest. Bij nadere gelegenheid
hoop ik dit geval in 't breede mede te deeles.
Hopende mijnen Recenfent en het geneeskundige publiek hierdoor nader van het nut eens middels overtuigd
te hebben, dat , onder een goed beíhuur, inderdaad vele
hopelooze lijders hunne gezondheid en het verloren genot hung levens kan teruggeven, ftem ik overigens van
harte toe, dat het inderdaad fcliaden kan, wanneer het
doot iemand wordt aangewend , die noch den aard der
kwaal, noch den (laat der krachten, noch den toehand
(*) In één geval Hechts heeft T Fl E D E N evenmin door liet
Dec. Zitla., als door eenig ander middel , kunnen (lagen.
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van de gevoeligheid der fpijsverteringswerktuigen, in een
gegeven geval , weet te waarderen. Zulk eenen , maar
ook zulk eenen alleen , hij heete dan Arts of niet, roep
ik, met den Recenfent, ten ernil:igfte toe: Ab/line, niet
fi me;hodum nescis , maar quia methodum nescis 1
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iet is geene gemakkelijke zaak, met volle zekerheid te
bepalen, hoedanig de openbare meening in een land Is, waar
verfchillende partijen zijn, en elke partij zich gaarne als de
meerderheid wil doen voorkomen , om niet als factie , maar
als volksitem aangemerkt te worden. Men kan te dezen
ook ligt bedrogen worden in verwachtingen op ondernemingen, die van algemeenen bijval afhangen; en aan den anderen kant eene ganfche bevolking beoordeelen naar hetgene
eenige raddraaijers doen of weten door te drijven. Moesje_
lijk daarenboven is het, wanneer, bij gebrek van nationalen
geest, een land in partijen verdeeld is.
Intusfchen heeft de zitting van het zoogen3emd Nationaal
Congres te Brusfel van den I2 April een' maatkaf aan de
hand gegeven , waarnaar de toongevers zelven het getal van
hunne aanhangers doen berekenen.
In de zitting van den 31 Maart was onder anderen , door
een aantal leden, het voorstel gedaan, om het Congres tegen
den 25 4pril te ontbinden , en de beide Kamers, volgens de
nieuwe Conllitutie, been te roepen De centrale fectie
fielt voor, om die ontbinding tot I Augustus te verfchni.
ven; en nu wordt door den Onderpastor van de Sr. Ja
te Brugge eene redevoering uitgefproken , die wel.-kobser
ligt het artikel uitmaakt, in het Journal de Flandres op dat
voorClei beloofd, maar niet medegedeeld, en welke redevoering opmerkelijk is , zoo wegens meer dan ééne pasfage
In dezelve voorkomende, als wegens den redenaar, die dezel ve uitfprak, een Geestelijke — en orgaan van de Geste.
lijkheid dus , — en wegens de uitwerking, welke die rede
gehad heeft.
-voering
rn de eerfie plaats toont hij aan , dat het Congres , hetwelk niet alleen de miste had , eene Constitutie te bezor_
gen , maar ook een' Chef, dien last nog niet vervuld heeft.
Maar dit fluit de disfolutie of prorogatie, en de bijeenroe..
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ping der beide Kamers niet uit, die volgens de nieuwe Conf itutie het wetgevend gezag moeten uitoefenen , daar het
Congres daarenboven kan bijeengeroepen worden, om die
conJfituérende daad te verrigten van een' Chef te verkiezen ,
als de Mogendheden er mede gereed zijn; en nu preekt
de Onderpastor van Brugge te Brusfel het volgende: „ Li
me reste encore à prouver, combien ii fetaic dangereux de
convoquer les Chambres, et de nous desfailr du pouvoir legislatif, en leur faveur; tout en nous resfervant le pouvoir

con/lituant.
„II me parait imposfible, Mesfieurs, qu'ii y aic une parfaite
conformité des cues entre deux corps , l'un conftituant, l'autre législatif (Waarom niet? als het volk die waardige ver
ooit voor de twee Kamers inkoos, daar, vol--tegnwordis
gens de nieuwe Conl}itutie , ook de Senaat of eerfle Kamer
door de ltemgeregtigden verkozen wordt.) Car en mettant
(vervolgt de Onderpastor VAN u A r R N E) à part tout esprit
de corps, toute jaloufe , qui feraic peutétre peu à redoucer
de la part des mandataires belges , ii est de toute imposlbi.
lit é, que deux corps foyent animés du inéme esprit et ayent
en tour les mémes vues et les mémes intentions. (Maar,
vraagt men zich , hebben zij dan geen wijdverfchillende attributen : het Congres , f echts om een' Chef te benoemen, in
plaats van den Hertog nit NEMOURS; en de Kamers , om
de wetgevende magt uit te oefenen ?) Dit fchljnc zoo
niet; wij lezen verder: „ Deli (Ia différence de vues ec
des intentions) ii dolt relulter nécesfairement une oppofrcion
plus ou moms prononcée, et des chocs plus ou moins rudes.
Mesfieurs, vous comprenez tous, combien une telle oppoGtion, un tel conflit, pourraient devenir dangereux dans les
circonaances actuelles; vous fencirez, que la législature
pourrait tellement entravez le Congrès dans fa marche, qu'il
lui deviendrait imposfible de clorre la révolution! (Maar de
flemgeregtigden kennen immers reeds de mannen, daartoe
gefchikt; zouden zij dan die niet willen kiezen in de beide
Kamers? en op welke diférence de vues et des intentions ver
zich de Onderpastor, Lid van het Congres? — Ook-wacht
de volgende pasfage is opmerkelijk :) Et pour ne citer qu'un
feul cas , fuppofons , que nous nous trouvions dans une telle
pofition, que is guerre ferait indispenfable pour pouvoir nous
con(Iituer , fuppofition qui n'est que crop fondée , cc qui
méme, felon mol, n'en est plus une, puisgne la nécesfté
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de la guerre est un fait, que perfonne ne peut plus revoquer
en Boute" (behalve de leden , die voor de beide Kamers
volgens de berekening van den Onderpastor, waarfchijnlijk
door het volk zouden benoemd worden ; en die , wat den
Senaat of eer(te Kamer betreft, f i000 's jaars directe be.
lastangen moeten betalen, de patenten er onder begrepen, en
die allen, zoo voor de eene als andere Kamer, directetijk gekozen worden door burgers, die zelve maar f so belastingen
ten platten lande betalen , en waarvan het maximum op
f too is bepaald; van deze dus verkozene Vertegenwoordigers vooronderlielt de Onderpastor, „ qu'il ferait posfcble,
que ces Chanibres ne partageasfent pas cette opinion (de
noodzakelijkheid des oorlogs , of) qu'il ferait posfible que la
Chambre des Reprefentans (die voor 4 jaren gekozen worden)
la partageant, le Sénat, (welks leden voor 8 jaren gekozen
worden) foit par crainte, foit par antipathie pour telle ou
telle combinaifon , fut d'nne opinion contraire ; alors , Mes.
fieurs , qu'arriverait-il? La législature refuferait les fubfrdes
pour la guerre, le territoire ferait envabi, et la combinaifon
echouerait immanquablement. Le Congrès fe trouverait dans
l'imposfibilité d'atteindre fon but et de remplir fon mandat." (Die mannen van f i000 directe contributiën moeten
het dan maar voor een bagatel aanzien, wie het land overmeester !)
Mogelijk zou men bij de oppervlakkige lezing denken aan
een gebrek aan logica in den redenaar, als hij uit de premisfe , dat niemand in twijfel trekt , of de noodzakelijkheid
van den oorlog is geene vooronderftelling meer , de voorzorge voorflaat, dat de Senaat niet in werking gebragt worde, wier leden, maar de helft van de Kamer der Vertegenwoordigers uitmakende, en f i000 directe contributiën betalende , geen belang in hun land zouden hellen, en fondfen
weigeren , om het tegen een' invallenden vijand te beveiligen. Doch in een' Geestelijke, vooral in een orgaan der
Geestelijkheid , mag men dit gebrek aan logica niet vooronder(tellen ; en de fiotfom van deze redevoering komt hierop
neèr: Niettegenliaande den fchrik, dien gelijktijdige plundering, welke in zoo vele (leden plaats greep, verwekt en
- de tong boeit , — niettegenftaande de perfen der oppofitiebla
den van Antwerpen, Brusfel, Gent, Luik enz. vernield zijn,
of die bladen , voor zon veel ze uitkomen op nieuw , niet
dureen (preken, — niettegenstaande het aantal der ItemgeMENGELW. 1831. NO. 7,
Aa
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regtigden ten platten lande , door f 20 voor minimum te
1 ellen, grouter is, dan dat der lieden, waar tot f too gevorderd wordt voor de fle:ngeregtigdheid, — niettegenfiaande
bij de verkiezing voor het Congres wij meester waren van
de keuzen, en, behalve 12 Geestelijken , de helft van de
leden tot de Catholieke afdeeling der Unie behoorde , —
niettegenftaande onzen invloed op de landbewoners , is her
thans reeds zoo gefchapen, dat bij eene zamenflelling der
Kamers wij geene meesters meer zijn zullen der keuzen, en
zoodanigen gekozen zullen worden , die , omdat zij f I000
in de directe belastingen bijdragen, liever hetgrondgebied door
den koppigen WILLEM, door den Noordfchen Tiran, die
België 15 jaren onderdrukte, willen overmeesterd zien, dan
de noodzakelijke fondfen te (temmen , om de tegenwoordige
onafhankelijkheid te handhaven !
Om nog weer overtuigd te worden, dat deze redevoering
geen bewijs van gebrek aan logica (ten ware Hechts fchijn.
baar), maar een gedenkfluk is ter beoordeeling der openbare
meening in België , komt, behalve dat de fpreker een Geestelijke en orgaan der Geestelijkheid is, die het best, in de
bijzonderheden , weten kan , hoe laat het is bij de masta's,
op welke zij werken kunnen, of in wier familiegeheimen
zij weten in te dringen, nog in aanmerking de uitflag der
discus scn. Het voorftel was gedaan den 31 Maart, benevens nog 5 andere, door 15 leden der vergadering. FALL ON,
die niet mede tot de teekenaars van die 6 projectwetten behoort, fpreekt voor de ontbinding ; en toen de vraag wordt
voorgefteld : Le Congrès fzxera.til dès à prijent tepoque de
fa disfolution? ftaan slechts g leden op voor een bevestigend
antwoord; waaronder niet eens F A LL ON genoemd wordt,
maar wel M A CL AG A N, die vroeger liet decreer van de
uitfluiting der N A $ S A U Wit N wilde herroepen hebben, en
de Graaf VAN B E R G E Y C K, die als Ditlrictscommisfaris van
St. Nikolaas (Oostvlaanderen) den eed aan den Regent geweigerd, en zijne demisfie ingezonden heeft. (Journal de Flandres
du 55 Avril.) Uit dezen uitlag ziet men , dat de voorfiellers ,
die conffitutioneel wilden zijn , zoodanig ingelicht moeten
zijn geworden omtrent den geest van de meerderheid der
ftemgeregtigden, dat men er zich niet aan gewaagd heeft ,
om de wetgevende magt in handen te geven van zulken, die
fubfidién zouden weigeren , om een' oorlog voor de onafhankelikhid — het eerfte goed, dat een volk, als zoodanig,

STAAT DER OPENBARE MEENING IN BELGI

.

323

hebben kan — te voeren! Dat echter hieruit volgen zon,
dat de geestgelleldheid overal dezelfde zijn zou , zou eene
ongerijmde voorondertlelling zijn, in een land , waar geen
nationale geest heerschr. De Waalfche provincién zijn zoo
zeer tegen de Vlaamfche , dat de Miliciens , welke uit
Vlaanderen in Henegouwen aangekomen zijn , om daar guarnifoen te houden, mishandeld en gewond worden ; en vijf deferteurs , die oorfpronkelijk van Breda zijn en te 4th onlangs
in het guarnifoen zijn ingelijfd, beklagen zich reeds zeer den
(tap, waarbij zij zoo veel dachten te gewinnen.
De redevoering, hooger medegedeeld, is des te meer van
belang , om den geest over het algemeen te beoordeelen , als
men anders geneigd zou zijn, ook uit den invloed, dien de
asfociation beige uitoefent , om een tegengefteld oordeel te
vormen. Men ziet er duidelijk uit, dat men niet meer op
de landbewoners rekent, aan wier meerderheid in de Stemming en afhankelijkheid van hunne geestelijke herders , die
hun op weg naar de ilemvergaderingen de ftembriefjes ver.
wisfelden als de hunne niet naar den fmaak waren , men de
zamenftelling van het Congres, zoo als het oorfpronkelijk
was, te danken heeft; terwijl men in de rieden, bij de Remming
voor regeringsleden , waar men met landbewoners niet te
doen had , gematigde perfonen de meerderheid der hemmen
zag hebben. Zelfs in Oudenaarden werd de voormalige Burgemeester ingekozen, en, toen deze bedankte, een broeder
van den voormaligen Diftrictscommisfaris LIE FM A N s, welke
naam reeds zoo gehaat was bij de revolutionairen.
AANSPRAAK AAN DE COMMISSARISSEN TOT HET ADRES DER
UTRECHTSCHE STUDENTEN AAN Z. M. DEN KONING (*),
OM HET VADERLAND, GEDURENDE DESZELFS NOOD,
TE DIENEN , DEN
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Mijne Heeren!

M()ijP.is door eenigen onzer de taak opgedragen, om , op

O. C. VORSSELMAN DE HEER, L. METMAN CI1

A. Co G. S U L K M A N,
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dit oogenblik , de tolk van aller gevoelens jegens u te zijn.
Gemakkelijk fcheen het mij toe, om aan die eervolle uit.
noodiging te voldoen ; daar ik mij verbeeldde , dat ik bier
llechts mijn eigen gevoel behoefde te uiten, om in aller geest
te fpreken.
Ontvangt dan , Mijne Heeren ! onzen warmen dank voor
uwe trouwe behartiging onzer belangen in de vaderlandfche
zaak , die ons thans boven alles dierbaar is. Zij, die aan u
opdroegen, om die belangen, die gij met hen gemeen hadt,
k oor hen te verzorgen, wisten het, dat gij u met vreugde
iedere moeite zoudet getroosten , om aan het gefchonken vertrouwen waardiglijk te beantwoorden. Zij wisten het , en
de uitkomst heeft hen niet bedrogen , dat , gelijk gij, toen
de nood des lands op handen Etheen , de geestdrift uwer
medemakkers niet aangewakkerd, (want dit behoefde zij niet)
maar ten - goede befitlurd hebt , zoo ook niemand , meer
dan gij , verdiende , om voor hen de beste middelen te beramen en ten uitvoer te brengen , om het edelfile doel te verwezenlijken.
Ontvangt, met deze mondelinge betuiging, uit aller naam,
dit gefchenk (*), als een gering blijk onzer erkentelijkheid,
maar vooral als een aandenken , in uw volgend leven , aan
de medgezellen en vrienden uwer jeugd, die, op uwen voorgang, om wapens vroegen , nog eer de dringende bede van
hunnen Vorst hen riep; en die toonden, dat zij geen oogen.
blik dáár aarzelden , waar vaderlandsliefde hun de hooglie
pligt toefcheen.
Ik zie het , Mijne Heeren l dit openlijke bewijs van onze
achting treft U: en evenwel het is, op verre na , ontoereikende, om u die zelfvoldoening over uwe pogingen te ver
waarop gij billijke aanfpraak maken moogt. Im--zekrn,
de uitkomst bewees, dat wij de verwachting,
indien
mers,
die Vorst en Vaderland van ons koesteren , te leur ge
Reid hadden; indien wij van lieverlede het erootfche denkbeeld verloren, dat ons Reeds levendig voor den geest behoort te zijn; indien velen onzer, in plaats van, voor een'
korten tijd , in den vreedzamen loop hunner letteroefeningen
te worden geftoord, voor altijd in denzelven getuit wier(') Hetzelve bellond in eene tabaksdoos van fchildpad,
met eene gouden plaat, aan ieder hunner. Een kort opfchrift
vermeldt, aan wien, door wie, en wanneer het gegeven is.
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den ; indien , hetgeen God verhoede ! ouders aan dezen
rampzaligen togt de zedeloosheid en het ongeluk van hunne
kinderen te wijten hadden: gij zoudt, ik zegge niet, dit
aandenken uit uwe oogen, maar zelfs de herinnering aan
alles , wat door u in deze zaak mogt verrigt zijn , uit uw
geheugen verbannen.
Maar, omdat de besten onder ons dit, even zoo levendig
als gij, gevoelen, verzoeken wij u, om , met dit aandenken,
tevens de verzekering aan te nemen van ons vaste voornemen , om u en onszelven in de edelae zaak de edelste be
boning te bereiden.
ja! op den dag, dat wij belloten, om onze dienflen aan
den geliefden Vorst aan te bieden, gevoelden wij het; maar,
nu de dag van ons vertrek op handen is ; gevoelen wij het
levendiger dan ooit, hoe groot de opofferingen zijn, die wij
doen ; voor welke zaak wij tirijden ; wie wij zijn : wat Vaderland en Koning van ons verwachten mogen; en hoe dit
alles ons toeroept , dat wij Hechts door de getrouwfte
pligtsbetrachting onszelven en de zaak, die wij voorhaan,.
niet onteeren.
Zich los te fcheuren uit den kring dier letteroefeningen,
waartoe wij, van de vroege jeugd af aan , uitfluitend opgeIeid waren , om aan eene, den vreedzamen ftudiën voltrekt
vijandige , beltemming te voldoen ; uit de armen van geliefde
ouders , die in ons , reeds bij voorraad, het loon hunner
tallooze opofferingen , den fteun en lust van hunnen ouderdom aanfchouwden , om eene onzekere toekomst , ge.
brek , ziekte , ja den dood te gemoet te gaan : voorwaar,
hij bezit noch liefde voor de wetenfcliappen , noch vooral
voor zijne ouders , die niet van oordeel is , dat zoo groot
eene opoffering alleen door een uitftekend gedrag kan worden
verantwoord.
Nooit was eene zaak regtvaardiger, dan die, waarvoor wij
ons thans aangorden ten firijde. Wij allen denken hieromtrent zoo eenftemmig, dat iedere uitweiding hierover mij
euvel zonde worden geduid. Maar , wanneer wij op ons
nemen , om Rede en Zedelijkheid in den Staat tegen lage
driften en ondeugden ce verdedigen, zijn wil dan niet, in de
eerie plaats, verpligt, om, met onbezweken moed, dien
vijand in ons binneníte te beftrijden, onder wien wij ons
zouden fchamen in den Staat te bezwijken ? Of zijn wij er
niet allen van overtuigd, dat hij, die aan den heimeliken
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vijand in zichzelven , dag op dag, overwinning op overwinning gunt, een lafaard is, onwaardig om op te treden in
de rijen van ben, die uit zuivere beginfelen den heiligen
strijd aanvaarden ?
Als Nederlandfche jongelingen gevoelen wij het , wat het
beteekent, door affiamming en herinnering gehecht te zijn
aan een voorgellacht, dat goed en bloed opzette, om het
wezen van dat alles te verwerven, waarvan de fchijn, federt
de laattic veertig jaren, ten koste van de rust en het geluk
van Europa, nagejaagd wordt; van een voorgeflacht, dat
den grond , waarop het woonde, op zee en moerasten, de
ware burgerlijke en godsdienstige vrijheid op dwingelandij
veroverde, om van dit kleine land een toonbeeld van ver.
lichting en het overtuigendfle bewijs te maken , dat het ftoffelijke en onfftoffel.ijke welzijn der Staten op Zedelijkheid en
Godsdienst, als op den eenigen hechten grondlag, berusten.
Daarom kan ik dit eerwaardig voorgeflacht niet noemen
zonder ons tevens aan onzen duren pligt te herinneren, ook
als Nederlandfche jongelingen, om de godsdienflige Hemming
des gemoeds bij ons allen, meer dan ooit, aan te kweeken en
te verfierken. Of zouden wij reeds zoo zeer met de begin.
felen onzer vijanden befmet en van die voorouders ontaard
zijn, bij wie Godsdienst de bronwel was, waaruit geheel
hun huifelijk en openbaar leven ontfproot, dat wij ons zou.
den fchamen openlijk den Hoogen God te huldigen, en ons
dagelijks neder te buigen voor Hem , die ieder van ons
ieder oogenblik, voor zijnen Regterfioel kan dagen, om rekenfchap te geven van de zonden zijner jeugd ? Neen 1
veelmeer mag ik er trotsch op zijn , dat deze woorden , die
in het land van den vijand welligt , met medelijdenden
(pot, zouden worden aangehoord, in de harten eener echt
Nederlandfche jeugd een' wedergalm vinden.
Eindelijk, Mijne Heeren! wij weten, welke pligten wij,
als befchaafde Akademieburgers, boven gewone krijgslieden,
te vervullen hebben. Aan dezen zullen wij, in het veld ,
toonen , dat wij, te huis, de hoog[le opvoeding ontvingen,
die aan de burgers in den Staat ten deele valt; dat het begrip van vaderlandsliefde bij ons tot helderheid is gekomen;
dat wij , uit beginfelen , tegen beginfelen ftrijden; dat ons
doel niet is , Hechte gewoonten en ondeugden van hen
over te nemen, maar aan hen het voorbeeld van krijgstucht,
getrouwheid en befchaafdheid te geven.
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Nog meer. liet ware beter, dat onze ouders, voor ieder
onzer, eenen weluitgerusten krijgsman zonden, indien niet
alle onze gedragingen bewezen, hoe diep wij van de ge
doordrongen zijn , dat het nut , 't welk de Staat van-dachte
onze opoffering trekken kan , bovenal in de zedelijke kracht
gelegen is, die het op de geheele Natie hebben moet, te
zien, dat de befchaafdite jongelingen het eerst ten (trilde
zich aanbieden , waar het de zaak der Befehaving, van Vaderland en Koning geldt; en dat zij , die zich voorbereiden ,
om hunne medeburgers eenmaal door de kundigheden des
vredes ce dienen , reeds bereid zijn , waar de nood dit vordert, het met de wapenen te doen.
Is het niet waar, mijne Vrienden ! dat geene betooning
zoeter voor uw hart zal zijn , dan die u, zoo doende , ten
deele zou vallen?
Laat ons dan elkander, Mijne Heeren ! in deze goede
voornemens verfierken. Alle banden, waardoor wij aan
Ouders , Magen, Vrienden , Leermeesters , Wetenfchappen,
Vaderland, en onze heilige Christelijke Godsdienst gehecht
zijn, zijn door de liefde gevlochten. Laat ons dien geest
van liefde levendig houden , en uitbreiden tot allen , die hetzelfde doel, door dezelfde middelen, met ons willen. Dat
wij hen , als onze broeders, beminnen 1 Laat ons elkanders
gebreken geduldig verdragen; onzen torn en onze verachting
voor hen befparende , die, door een onzedelijk en onbefchaafd
gedrag, de eer van ons allen in de waagfchaal mogten (tellen,
en metderdaad bewijzen, dat zij hun Vaderland niet dienen, ook al trekken zij voor hetzelve te velde, maar dat zij
bij den vijand te huis behooren , wiens geheime bondgenooten zij zijn, daar zij dezelfde lage driften met here gemeen
hebben. Onze ouders, onze dierbaar(te betrekkingen zien
ons met ongerustheid vertrekken- Zij zijn nog meer bevreesd
voor onze zedelijkheid dan voor ons leven. Laat ons hun
verfchoonlijk wantrouwen op ons befchaamd maken. Mogt
het blijken , dat ons karakter in veerkracht en zelfhandigheid
meer gewonnen, dan ons vertand , bij den gestoorden gang onzer
fludiën, verloren heeft! En wat is wenfchelijker voor ouders,
dan dat hunne kinderen zich tot ze!ffiandige zedelijke wezens
vormen, in deze, voor het ware begrip van Zedelijkheid en
Regt zoo gevaarlijke, tijden vooral, waar goddeloosheid
achter liet mom van Godsdienst, regeringloosheid achter dat
van \'rijheid, fchandelijke zelfzucht achter dat van Burger.
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deugd zich verfchuilt ; waar men zich, langs duizende we.
gen, dagelijks beijvert, om het Rijk der Logen boven dat
der Waarheid te doen zegevieren; waar her fnoodtle verraad
openlijk wordt gehuldigd en beloond, en oproer, moord en
meineed met den naam van ftaatkundige mistlagen worden
beftempeld?
Met deze gevoelens , mijne Vrienden 1 kunnen wij gerust
den vijand en den dood tegengaan of, indien het Gode be.
hage, ons jeugdig leven te fparen, zullen dezelve een waar.
borg voor onze betrekkingen zijn , dat wij , in liet veld ,
aan Hen, onze waardige Aanvoerders , onze Hoogefchool ,
onzen geëerbiedigden Koning, ons dierbaar Vaderland niet
tot oneere zullen verftrekken ; en dat wij, eenmaal binnen
deze muren teruggekeerd , met meer geestdrift dan ooit ,
ons weder tot die geliefde letteroefeningen zullen wenden,
die wij niet dan in den hoogften nood en ongaarne verlieten 1

TAFLREELEN VAN RUSLAND.

(Vervolg van bl. 29o.)
De Brandewijn.
e Rus heeft verfcheidene, deels zeer gezonde dranken;
D
maar de gevaarlijke brandewijn krijgt , helaas 1 te veel

de
overhand. Dezelve is, wegens het menigvuldig gebruik, een
alleenhandel van de kroon en zeer duur; dit houdt echter
niemand terug , om zijne laatfile kopeke uit te geven , ten
einde zich een zoo verderfelijk genot te verfchaffen. De gewone Rusfrfche brandewijn wordt uit koren geflookt, even
als in Duitschland; maar in de zuidelijke Breken, bijzonder aan
de Kaspifche zee, vervaardigt men dien uit wijn, om in groote
hoeveelheid te verzenden naar het noorden, alwaar de inwoners denzelven in plaats van arak hij de thee gebruiken.
De voornamere Rus/en verfmaden den eigenlijken korenbrandewijn , als eenen drank van den gemeenen man , maar zijn
in het gebruik van fijnere likeuren niet veel matiger , offchoon men thans in fatfoenlijke gezelschappen het nooit tot
dronkenfchap laat komen , die als eene ondeugd van de
heffe des volks veracht wordt. Evenwel neemt de hoogere
zoo wel , als de middelftand en de geringere klasfen, altijd
vóór het middagmaal hunnen borrel, die meestal uit brande-
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wijn beiiaat. Ik houd het daarvoor, dat deze drank, bijzonder wanneer dezelve dikwijls en in overmaat gebruikt
wordt , een volk naar ligchaam en geest benadeelt , gelijk
men bij de door dit vergif erg befinette Polen, helaas 1 maar
al te duidelijk ziet. Zonder nu juist daarom den brande
wijn te willen verdedigen, moet ik evenwel , om der waarheid hulde te doen, bekennen, dat ik in het noordelijk gedeelte van Rusland geen fpoor van deze kwade gevolgen heb
bemerkt. De Rus bevindt zich in het algemeen zeer wel bij
dezen drank, wanneer hij denzelven niet onmatig gebruikt;
en matig heet bij hein, wat voor ons te veel zijn zoude.
Ik heb zelfs boeren gekend , $ie dagelijks, bij het ontbijt ,
vóór het middageten en des avonds vóór het naar bed gaan,
eene niet geringe hoeveelheid van dit vocht binnenfoegen,
en die evenwel een' íierkcn en hoogen ouderdom, van meer
dan honderd jaren, bereikten. Ja, menigeen hunner, zegt
men, blijft in zeer ver gevorderde jaren door het genot van
dezen drank gezond en vrolijk. Dit geldt echter niet van
den uit paardenmek door de Tartaren bereiden brandewijn,
die veel meer bedwelmend, dan de korenbrandewijn , en
hierom veel fchadelijker is, doch misfchien alleen, dewijl
zij denzelven, om zich fchadeloos te (lellen voor den in
den Koran verbodenen wijn , onmatig drinken, en de meeste
van deze Mahomedaanfche (tammen in zachter klimaat leven,
waar ílerke dranken in het algemeen fchadelijk zijn. — In
Kamfchatka maakt rner, eerre foort van brandewijn uit eene
plant, die daar onder den naam van beerenklaauw (hei acleum)
bekend is en er in menigte groeit.
Daar niemand, op tlraffe van verbanning naarSiberid, zijn'
eigen' brandewijn mag bereiden , zoo heeft men hierop vele
vonden gezocht. De gemeene man waagt alles, om zich
zijnen lievelingsdrank te verfchafen , en vele gegoede boeren
hebben zich door zulke proeven te gronde gebragt en in
eindelooze ellende ge(lorc. Ook wil men, dat de opzieners
of ondergefchikte ambtenaren Toms geheel onfchuldige lieden , door heimelijk in hunne fchuren of kelders gelegde
brandewijnflesfchen, in de noodzakelijkheid brengen, om zich
of door groote fommen gelds aan hunne geregtelijke vervolgingen te onttrekken , of zich aan de nog ergere firaffen te
onderwerpen.
Dat bij zoo Iterke neiging cot geestrijke dranken de gemeene man dikwerf tot verregaande dronkenfchap vervalt,
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behoeft geen nader bewijs. Ook acht ik het niet noodeg ,
deze uitfpattingen naauwkeuriger te befchrijven , offchoon
dezelve eene niet geringe bijdrage tot de kennis van het
volkskarakter opleveren. Intusfchen meen ik twee opmerkingen te moeten mededeelen , welke ik dikwerf maakte, en
die , bijna zonder eenige uitzondering , op geheel Rusland
toepasfelijk zijn. De eerlle is deze. De genleene Rus —
alleen van lieden van den geringiten Rand wordt hier ge
toont zeker medelijden , of liever zekere achting,-fproken—
voor eiken befchonkene. Hoe goedhartig hij doorgaans is,
zoo laat hij , ten minde in grootere Reden , zich niet ligt
zonder opwekking van buiten bewegen , om iemand, dien
hij op firaat in ongelegenheid aantreft, behulpzame hand te
bieden. Ligt er een wagen gebroken, hij kan geheel onver.
fchillig voorbijgaan , nadat hij zijne nieuwsgierigheid bevre
digd heeft , zonder iets tot bijland te doen. Maar valt e:
een dronken kerel op ílraac neder, of ligt er zoodanig iemand
ergens in eenen hoek , zoo wordt deze tertlond door ieder,
die hem ziet, op het zorgvuldig(le behandeld en als een heilig perfoon befchouwd, welken hulpeloos in den nood te laten eene affchuwelijke en onvergeeflijke misdaad ware.
Meermalen ziet men zelfs zwakke lieden zulk een' bewuste
dronken lap op de fchouders nemen en hijgende naar-lozen
de eerde de beste woning dragen, waar hij van eene goede
en hulpvaardige opneming verzekerd is, ongefloord den roes
kan uitftapen, en den volgenden dag vóór zijn vertrek nog
rijkelijk van het noodige voorzien zal worden. Is de reden
van deze menschlievendheid, van dit teeder medelijden der
gemeene Rusfen misfchien in hun geweten te zoeken, dat
hun zegt, hoe dikwijls zij zelve in dergelijken roetland zijn
geweest, en verder zijn zullen ? Of komt hun de toe(tand
der dronkenfchap, dien zij, even als wij, bij wijze van
fpreken, zalig noemen, ook inderdaad als iets zaligs of hei.
ligs voor, dat op den nuchteren mensch een' onweérfcande.
lijken indruk maakt?
Eene tweede bijzonderheid, welke zich nog minder laat
verklaren , is de verdraagzaamheid , de infchikkelijkheid , de
vreedzaamheid, ja de inderdaad ongemeene goedhartigheid,
welke de Rus in zijne dronkenfchap doet blijken. Wanneer
de Duitfchers en andere volken door herken drank verhit
zijn, beginnen zij ligt te twisten; maar al ce dikwerf Haat
de gemeene man tot vechtpartijen over , en eindigt weleens
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met doodflag — bij de Rus/en ziet men juist het tegendeel.
Zelfs de twistzieke onder hen wordt zacht en toegevend,
en, zoo menigvuldig tooneelen van dronkenfchap zijn, zoo
zeldzaam, ja bijna ongehoord, is bij zoodanige gelegenheid
het farren en vechten. Vijanden zelfs, die nuchteren zich
alles tegen elkander veroorloven, behandelen elkander,
wanneer zij te veel brandewijn gedronken hebben, als de
teederfte vrienden. Bij hunne drinkgelagen bemerkt men gewoonlijk de volgende opklimming: Eerst zijn zij ftilzwijgend en in zichzelven gekeerd ; allengs, naar mate het
hoofd warmer wordt, beginnen zij meer te praten — de ge.
fprekken worden Reeds levendiger en telkens meer opgevuld
met teérhartige verkleiningswoorden, die de Rus altijd gebruikt, wanneer hij vriendelijk wil zijn. De anders alge
gebruikelijke benamingen van mafchennik (gaauwdief),-men
fukinfin (hondenkind) en dergelijke , welke niemand kwalijk
neemt, en men getrouw door lieve vriend zou kunnen overzetten, gaan nu allengs in de liefelijker woorden baituschka
(vadertje), matuschka (moedertje), kolobuschka (duifje),
tufchinka (zieltje) enz. over. Wanneer het gezelfchap op
deze wijze in eene zoo teedere hemming is geraakt, volgt
het omarmen en zoenen. Het laattle vooral drijven zij tot
een walgelijk uicerfle , en bedekken , verfcheidene minuten lang,
het ganfche aangezigt met menigvuldige kusfen. Als eindelijk
hunne zaligheid ten top is gelegen , houden zij elkander
vast, en fineeken elkander dringend om vergiffenis voor aangedane beleedigingen, fluiten voorts eeuwige vriendfchap, en
veroorloven wederzijds, elkander alles te doen, wat hun
slechts behagen moge. Vervolgens, na het toppunt van geluk bereikt te hebben , terwijl zij den ftroom hunner teedere
gewaarwordingen niet langer bedwingen kunnen , barften zij
los in tranen. Zij weenen als kinderen , liefkozen en kusfen
elkander op nieuw, bidden fnikkende om vergeving, beloven
vadertje en broedertje, wat zij maar kunnen , en gaan einde.
lijk vergenoegd en zalig van elkander — wel te weten, zoo
niemand hunner onder de tafel blijft liggen , waar hij eerst
den volgenden morgen tot zichzelven komt. Hoe fluitend ,
ja walgelijk is dit niet voor ons gevoel!
Het vragen om vergeving is bij den gemeenen Rus uit zijnen
natuurlijken toehand , wanneer hij namelijk befchonken is, ook
in den hem ongewonen , wanneer hij nog niet gedronken heeft
en dus nuchteren is , overgegaan. Zijne taal heeft voor ons
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vaarwel of ik beveel mij uwer enz. llechts ésne uitdrukking —

prostfchay (vergeef). Zelfs het goede reis of gelukkig weder
wordt door dit zelfde woord aangeduid. Daar is zeker-zien
klein , hierop toepasfelijk liedje, hetwelk ieder kind in het
land kent, en • dat op eene zeer aangename, voor zulke gelegenheid pasfende, plegtige wijs, die veel overeenkomst met
hunne kerkgezangen heeft, door de achterblijvende vrienden den wegreizenden nagezongen wordt. Het luidt in het
oorfpronkelijke aldus :

Stosja na Jlran faleki ,
Twoi pust opredelen:
Ot na/chick tusch nawjeki
Ne budesch udalen.
Tu nas ne fabubay,,
Lubesnoi brat, prostfchay,,
Prostfchay, prostfchay 1
waarvan de zin woordelijk is: „ Gij wendt uwe fchreden
wel in verre landen ; maar van onze ziel zult gij nimmer
verre zijn. Vergeet ook gij ons niet, geliefde broeder 1 Vergeef, vergeef, vergeef!"
Over het algemeen volgen de Rusten uit den geringen
ftand de regelen der wellevendheid in den gezelligen omgang
veel naauwkeuriger op, dan men verwachten zoude , althans
bij eene eer(le ontmoeting en hij het affcheidnemen. Reeds
op eeren affland begroeten zij elkander met hunne hoeden
en mutfen, die zij boven het hoofd zwaaijen en zelfs bij
de ftrengile ];oude niet vergeten af te nemen, Dan fnellen
zij — de vadertjes en broedertjes — op elkander toe, omarmen en kusfen elkander. In den verderen loop van de
verkeering, wanneer het op de wederzijdfche belangen aankomt, gaat het er niet altijd zoo aardig, maar weleens zeer
grof toe; doch als het oogenblik der fcheiding nadert, en de
vrienden ten overvloede nog door een glas brandewijn zich
opgewekt gevoelen, komen ook alle die teederheden weder,
en het groeten en wenken houdt niet op, vóór dat zij el.
kander uit het gezigt verliezen.
Eene eigene foort van hoffelijkheid der Rush/die boeren
is reeds in hunne fpraak overgegaan, en zou, wegens de
kortheid en affnijding van het overtollige, wel verdienen
nagevolgd te worden. Zij fpreken voornamere lieden met
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fudar (heer) aan, en, om het in hun gefprek zoo dikwijls
voorkomende woord te verkorten, mijden zij de vier laatáe
letters af, en behouden alleen de f, die zij dan aan andere woorden hechten. Zoo heet b. v., wanneer zij met
huns gelijken fpreken, ons hoe? of wat? in het Rusfischkak?
maar, met een voornamer perfoon te doen hebbende, zeggen
zij : kaks dat zoo veel is als: kak, fudar? (hoe, mijnheer?) Dus heet nját, neen, en njtits, neen, mijnheer.
Deze wijze van verkorting overtreft verre de Fran/the en
Engel/the bewoordingen der hoffelijkheid , en verdient wel
eenige opmerking, vooral bij Duitfchers
die met hunne
deftige fpreekmanieren van hoogwel- en hoogedel- en weledel
enz. reeds lang bij hunne naburen tot fpot vertrek--geborn
ken. Nogtans moet men, om der waarheid hulde te doen,
bekennen, dat, helaas! deze ongelukkige titels bij de hoogere [landen in Rusland ook inïang gevonden hebben, waar
ze dan , dewijl ze in het Rusfrsch nog veel langer en flechts
woordelijke overzettingen uit het Duitsch zijn, nog veel
belagchelijker klinken. Zoo hoort men foms blagorodin (wel
wifokoblagorodin (hoogwelgeboren) , prewofcho.-geborn),
di/eltswu (vooraangaande) , gelijk zij ons excellentie verta.
len, fwiatelstwu (doorzigtig), in plaats van ons doorluchtig,
en dergelijke ongepaste titels meer, die zij waarlijk niet van
anderen behoefden over te nemen.
?

,

(Het vervolg hierna.)

IETS, RAKENDE DEN VERMAARDEN VIOOLSPELER PAGANINI
EN DESZELFS GEHEIM.

(Uit

NICOLO PAGANINI,

par

D

fa Vie, fa Perfonne &c.
Paris, 1831.)

G. E. ANDERS.

e kunst van vioolfpelen feheen in onze dagen tot een'
trap van volkomenheid te zijn opgevoerd , bezwaarlijk nog
te overtreffen door den bekwaam fen en ftoutften kuní{enaar.
De RODE'S, de LAFONT'S, de BÉRIOT'S, de BAILLOT'S
[en wij, Nederlanders, mogen er met nationalen trots bij.
voegen , de KLE I NE'S, VAN B R E E' S en anderen] had.
den geene mededingers te ('chromen • En evenwel is er
een man opgetreden, een oorfpronkelijk, zeldzaam Genie, die, het gebaande fpoor verfmadende, zich in het
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onbekende waagt, en, als 't ware, Model wordt van zich zelven. De muzikale wereld heeft nieuwe, verwonderlijke
wonen gehoord, het fcheppend vernuft erkend, en alle (lem•
men vereenigen zich in denzelfden uitroep van bewondering:
„Eris Hechts één PAGANINIl"
Italië heeft dit wonder gebaard. Te Genua werd P A G AN I N I van onbemiddelde ouders, op den 18 Febr. 1784 , geboren. Zijn vader, Makelaar, beminde met geestdrift de
muzijk, en (peelde zelf de mandoline; maar de lesten, die
bij zijnen zoon gaf, waren alles behalve vaderlijk. Bij de
geringtte fout of de kleinste onachtzaamheid was droog
brood zijn deel. Deze herhaalde firafoefeningen waren even
min gepast voor zijn teeder gef el, als zijne vroegtijdige
ontwikkeling dezelve behoefde. Zijne eerfte proeven ge.
tuigden reeds van eene onweérftaanbare, aangeborene neiging, om nieuwe en gewaagde akkoorden voort te brengen ,
wier denkbeeld zelfs bij meesters in de kunst niet was opgekomen. Een voorfpellende droom zijner moeder befliste
zijne geestdrift voor de viool : „ Gij zult een groot Muzi.
„ kant worden, mijn zoon !" zeide zij eens tot hem : „ Ik
„ heb dezen nacht eene verfchijning gehad: een Engel is mij
„ verfchenen, en heeft mij de vervulling van eenen wensch,
» te mijner keuze, toegezegd. Ik bad hem, u tot den eer„ ften der vioolfpelers te maken, en de Engel heeft mij
„ zulks beloofd." Hetzij de vurige verbeelding eener hallaanfche vrouwe hier tot grondflag ligge, hetzij moederlijke
list den droom uitdacht, om den zoon op te winden, vast
gaat het, dat deze voorzegging op den jongen PAGA NINI
diepen indruk maakte, en dat hij aan het verwezenlijken der.
zelve van nu af aan al zijne krachten , ja heel zijn leven
toewijdde.
Op zijn achtfte jaar fpeelde hij reeds driemaal ter weke in
de kerk, liet zich in Concertzalen hooren , en zelfs vóór
dien tijd fchreef hij eene fonaat , die echter met ander kin
derlijk werk is verloren geraakt. Negen jaren oud zijnde,
verzocht de vermaarde Kastraat M A R C H E S I den vader,
zijnen zoon te vergunnen , op een Concert te zijnen voor
zich te doen hoorgin , met wederkeerige toezegging van-del
zijne medehup bij het eerde Concert des jongen kun(lenaars.
Hier fpeelde PAGANINI variaties van het republikeinfche
air, de Carmagnole.
Met zijnen eerften leermeester, c os TA, kon hij zich niet
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vereenigen; vingers en ftrijkftok gehoorzaamden zijnen ei.
gen' wil alleen. De beroemde R 01. LA, te Parma, zou dezen
vervangen. Hij hield om ongefteldheid het bed , toen P AG ANI N I door zijnen vader aan hem zou worden voorgefteld.
In een vertrek nabij de flaapkamer gebragt, lag daar, op de
tafel , nevens eene viool , de jongfte compofitie diens meesters. De zoon begreep terftond des vaders wenk, greep het
inftrument , en fpeelde , op het eerfte gezigt af, het concert, met eene juistheid en vaardigheid, dat R 01. L A, ver.
baasd , zich oprigtte , en vroeg, welk meester hem dus kwam
verrasfen. „ 't Is een kind, dat fpeelt ," was het antwoord.
ROLLA wilde het niet gelooven; maar, zich overtuigd heb.
bende, zeide hij tot den vader: „ Ik kan uwen zoon niets
leeren; ga naar PAR: bij mij zou het Hechts tjdverlies
voor hem zijn." P A ë R verwees hem tot G I R E T T 1; deze
gaf hem zes maanden les in het contrapunt, en a. fuga's,
in dat tijdsbeftek vervaardigd, getuigen van de wijze, waarop
hij zich dien korten leertijd ten nutte maakte.
Na eene kunstreize door de voornaamste lieden van Lom.
bardije , keerden vader en zoon weder naar Genua. De laat.
fte, wars van het gellrenge vaderlijk opzigt, onttrok zich nu,
in veertienjarigen leeftijd, op geene zeer voegzame wijze,
aan hetzelve; maar eerst 20 jaren later, in i88, ving hij zijnen
zwerversden togt door Europa aan. Zonder leidsman, geheel
aan zichzelven overgelaten, 11ruikelde en viel hij menigwerf,
knoopte jammerlijke verbindtenisfen, geraakte in handen van
valfche fpelers, even afgerigt op de kaart als hij op de
viool , en verloor meermalen op éénen avond al de vrucht
van verfcheidene Concerten. Doch zijn verbazend talent
herftelde telkens zijne verfpilde fortuin, en rijke gefchenken
vloeiden hem toe. Te Livorno b. v. leende een voornaam
liefhebber, LIV R ON, hem zijne kostbare viool, en , toen
hij hem het infirument wilde teruggeven, zeide deze tot
hem: „ Ik zal mij wel wachten, de fnaren te ontwijden ,
door uwe vingeren aangeraakt: mijne viool is de uwe." Een
schilder te Parma, PA S 1 N I, bood heul eene andere aan ,
zeggende: „ Zij is de uwe , zoo de uitvoering van dit
allermoeijelijkst concert" — hem eene zware compofitie aanbiedende, die hem niet bekend kon zijn — „ hetzelve evenare ." De uitffag overtrof de ftoutíie verwachting.
Te Lucca als Orchestmeester aange(teld , beproefde hij
voor het eerst, geheele muzijktlukken te fpelen op ééne
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enkele maar (de fol). Ten gevaile eener minnares aan liet
Hof van Prinfes ELI SA, vervaardigde PAGANINI zijne Scène
amoureufe. Met eene viool met Hechts twee fnaren optredende, wier eene de gewaarwordingen eener maagd , wier
andere die des wanhopigen minnaars moest uitdrukken , wist
hij eene foort van verliefde zamenfpraak daar te [tellen ,
waarin de fineltendffe wonen der liefde werden afgewisfeld
door de hevigule driftvervoeringen der jaloezije. Dit tafereel
eindigt met eene verzoening, en de twee hereenigde gelieven voeren nu , als 't ware , een pas de deux uit , dat de
verrukkendite werking doet. — Na het eindigen van dit fluk,
fprak Prinfes ELI S A tot hem : „ Gij hebt het onmogelijke
op twee (naren verrigt; zou ééne enkele niet voldoende zijn
voor uw talent ?" Deze ongemeene vraag kittelde zijne eigenliefde , en eenige weken daarna componeerde hij voor de
vierde fnaar eene fonaat, aan welke hij den naam gaf van
Napoleon , en die fortuin maakte; „ en naardien ," zegt
hij zelf, „ de dag van gisteren altijd iets mededeelt aan
dien van heden , heb ik die vaardigheid verworven, waarover men zich te onregte zoo zeer verwondert."
Te Milaan werd hij door den vermaarden LAF O N T Uit•
gedaagd tot een' wedftrijd. P AGANINI liet zijner partij de
keuze der (lukken over. Eerst (peelden zij gezamenlijk een
concert van KR E u T ZE R, en daarop LA F ON T zijne variaties
op een Rusfisch thema, waarna P A GA N I NI de zijne op les
Sorcières uitvoerde. Beider fpel werd algemeen toegejuicht;
maar, terwijl men regt deed aan den eerften , van wege
fraaiheid van toon en juistheid , was men het eens,
dat, wat het fterk fpelen aangaat, de laatfte zijns gelijken
niet heeft.
De tien volgende jaren werden befteed aan kunstreizen.
PA G A N IN I kan niet rusten; elk jaar moet hij voor 't minst
ééns van woonplaats veranderen. In 1818 te Turin, in 1819
te Florence en Napels, in 1821 te Rome, in 1822 weder te
Milaan, vroeg hem te laatstgemelder plaatfe een zijner bewonderaars, of hij , gedurende zijn afzijn, vorderingen had
gemaakt. „ Dat fchikr wel ," was zijn antwoord; „ ik kan
tegenwoordig het orchest ontberen." En inderdaad, hij accompagneert zichzelven: de melodie door een pizzicato doende
vergezeld gaan, paart hij beurtelings den toon der harp aan
dien der viool of wel then van twee verfchillende inftruInerten.
;
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In 1825 of 1826 werd hem te Palermo, In onecht, een
zoon geboren; doch, in weerwil van zijne ingenomenheid
met den kleinen A C H I L L I N O, verftootte hij de moeder,
zoo men wil van tvege haar grillig en kwaad humeur. In
1827 kreeg hij van Paus LEO XII de ridderorde van de
gouden fpoor; eene onderfcheiding, ook aan GLUCK en
M O ZA R T verleend. Prins M E T TERN IC H, hem aldaar ge.
boord hebbende, lokte hem naar Weenen. Hoewel de Faam
hem vooruitgereisd was , overtrof hij ook dáár de Itoutfte
verwachting. De eer(Ie kunilenaars , gelijk M AY SEDER en
anderen, deze onnavolgbare toovertoonen hoorende , Ronden
verbaasd ; terwijl het werktuigelijke der uitvoering hun des,
gelijke een onoplosbaar vraaghuk toefcheen. Dit was mede
het geval in alle andere Eieden van Duitschland. Te Weenen
leeg de bewondering tot een befpottelijk uitertle. Niet al.
leen huldigde de Mode zijnen naam in kapfel en kleedij ,
maar de lekkerbekken fchonken dien aan hunne geregten ;
zijn borstbeeld in boter en gekristallifeerde fuiker werd overal met wellust door zijne bewonderaars genuttigd 1 Het biljart
vond een coup uit d la Pagan/ni, hoewel de maestro dat
fpel, welks behandeling onbe(taanbaar geacht wordt met die
van den itrijktlok, niet verffond. Op fnuifdoozen, cigaarkokers, rottingknoppen vermenigvulde men zijn afbeeldfel, al
of niet gelijkende. Eene ,nedalje werd zelfs te zijner eere
gelagen. De ftadsregering vereerde hem de groote medalje
van San Sali•ator, en de Keizer den titel van /virtuoos zij.
seer Kapel.
In 1829 bezocht P AGA NINI Praag, Dresden, Berlin en
War/éhau, en overal oogstte hij dezelfde bewondering. Over
Frankfort en Straatsburg kwam hij te Parijs, waar hem
thans een onthaal bejegent , dat van Weenen evenarende.
Wat zijn' perfoon betreft, deze beantwoordt geenszins aan
het ideaal, hetwelk eene opgewondene verbeelding zich ge_
meenlijk van eenen kun(tenaar vormt. Het is een lang,
bleek , mager man , zeer onachtzaam gekleed, ziekelijk in
zijn voorkomen, met een' doordringenden, fchuwen blik,
zwart haar, onordelijk nederhangende, en zijne docdfche,
gele kleur door het gitzwarte verhoogende; op zijne holle
wangen, in zijne fombere oogen, flechts nu en dan door eene
fehittering van geestdrift verhelderd , in zijne ganfche pijn.
lijke gelaatsuitdrukking teekent zich diepe zwaarmoedigheid.
Bij her aanfchouwen van den zwakken, lijdenden man verMENGELW. 1831. NO. 7.
Bb
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baasc zijn beftendig gefpierd fpel nog meer, en bewijst, hoe
Bene hoog opgewondene ziel het ligchaam ten (laaf weet te
maken. „ Wanneer ik fpeel ," zegt hij zelf, „ verander ik
van natuur l" Inderdaad, zoodra zijne vingers de fnaren
aanraken , fchijnt hij eensklaps , als 't ware, van eene god.
delijke vonk getroffen, die hem doordringt, electrifeert, en
aan zijnen geest het hemelsch vuur mededeelt. Maar deze
aanblazing, welke hem te Straatsburg, te midden van zijn
fpel, een zenuwtoeval berokkende , betaalt hij Heeds met
eene koortsachtige uitputting, en eene lange flapeloosheid
doet hem alsdan voor het genot des oogenbliks boeten. Zijn
geheugen staat hein evenzeer , als zijne andere talenten , ten
dienfe, en hij fpeelt zijne eigene compofitie altijd zonder
een blad muzijk voor zich. Zijn zelfvertrouwen , of liever
zijne kunst, is zoo groot, dat bij meermalen op zijne aan
uitdaging deed , om elk mu.-plakbijetnforv
zijkftuk , dat men hem mogt willen voorleggen, voor de
vuist te (pelen. Legt men hem de muzijk het onderstboven
op den lesfenaar , dit hindert heir geenszins in de even juiste
als vaardige uitvoering. Zelden oefent hij zich ; hij ftemt,
even vóór de uitvoering , flechts zijne viool; en het is daar.
mede geenszins gelegen als met den vermaarden LU L LI, die
zich vrij wat daarop liet voortaan, dat hij niet, gelijk zijne
confraters , repetitiën of oefening noodig had, en wier men
inderdaad nooit op zijne kamer hoorde fpeelen; tot dat het
toeval eindelijk deed ontdekken , dat hij zijn' ftrijk(iok met
zeep in Rede van hars beftreek, en door dezen kunstgreep
zijne eigenliefde had gefreeld, zich het air gevende van een
Natuurgenie te zijn.
Na aldus den Ivan te hebben doen kennen, blijft ons nog
overig, den aard van zijn talent te kenfchetfen, en te po.
gen, zijn geheim te ontraadfelen. Maar het laatfie is door
de grootlie muzijkkenners vruchteloos beproefd, en, zoo
lang P A GAN I N I niet goedvindt ons tot hetzelve in te wij.
den, moeten wij ons te dezen met gisfen behelpen. En
wat het eerfte betreft, men moet hem hooren, om er over
te oordeelen, en één Concert van hem leert ons te dien
opzigte meer, dan alwat wij deswege uit de werken,
die tot dusverre hierin ons ten gids vertirekten, kunnen
ontleenen.
P A G A N I N I behoort tot geene der fcholen. Schepper eener
oorfprpnkelijke manier, zal hij misfchien altijd éénig en on-
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navolgbaar blijven. Onder zijne hand veranderen , als 't ware,
de vioolfnaren van natuur; hij deed ons , vóór hem onbekende, toonen hooren, en fpeelt met bezwaren, die tot dus lange onoverwinbaar fchenen. Vraagt men hem van welke
middelen hij zich bediend hebbe, om tot die hooge volko.
menheid te geraken , hij antwoordt droogjes : „ Elk heeft
zijne kleine geheimen. En het is blijkbaar, dat hij iets
verborgen houdt. liet openhartigst liet hij zich te dezen uit
tot den Heer S CH OTT KY, die er ons het navolgende van
verhaalde : „ PA GA N I NI verklaarde mij , dat hij eenmaal ,
aan het einde zijner muzikale loopbaan gekomen, aan het
publiek een geheim zal openbaren , waaraan nog geene mu.
zijkfchool heeft gedacht, en van zulk eenen aard , dat een
jongeling, door middel van hetzelve, in drie jaren tijds, tot
denzelfden trap van volkomenheid kan geraken als hij , die .
langs den gewonen weg , tien jaren verliest in dagelijkfche
oefeningen. Bij geuiten twijfel deswege herhaalt hij [feeds,
op den coon der opregt(le overtuiging : „ Ik heb niets gezegd , dat zweer ik u , dan hetgeen waar is; en ïk geef u
volle vrijheid, mijne belofte openbaar te maken. Één per.
Poon flechts, de Heer GAETANO CIAUDELLI, te Napels,
is bewaarder van mijn geheim. Sinds lang fpeelde hij , zeer
middelmatig, de violoncel, en werd algemeen voor een zeer
gewoon muzikant gehouden. Een levendig belang in den
jongeling Eiellende , befloot ik , hem mijne ontdekking mede
te deelen. Na verloop van drie dagen deed zich in hem
reeds eene groote verandering befpeuren, en thans verrukt
hij zijne toehoorders door de zuiverfte en fineltendlie too.
nen." — Meermalen maakte de groote kunflenaar gewag van
den zoon eens Genuéfchen handelaars , met name CAMILLO
S I V O R I. „ Deze jongeling," dus verhaalde hij zelf, ,, had
nog naauweIljks zeven jaren bereikt, toen ik hem in de begin.
Pelen der toonkunst onderwees. Na verloop van drie dagen
fpeelde hij reeds eenige ligte muzijkflukken , zoodat elk
Uitriep:
P A GA Ni N i heeft een wonder verrigt I" Na
nog veertien dagen liet hij zich in het openbaar hooren. Ik
moet hier echter bijvoegen, dat de bijzondere volkomenheid
van zijnen muzikalen zin de lesfen, welke ik hem gaf, niet
weinig verligtte. Overigens, wanneer mijn geheim bekend
zal zijn , zullen de kuntienaars den aard der viool dieper
leeren befluderen , als zijnde dit iníirument honderdmaal rijker,
dan men gewoonlijk denkt. Mijne ontdekking ben ik geensBbL
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zins aan het toeval, maar aan ernfiige nafporingen verfchuldigd. Eenmaal zal men tot mijn ílelfel van oefening geraken. De tegenwoordige leerwijze , meer gefchikt om de
leerlingen te verwarren dan voort te helpen , zal voor de
mijne plaats maken, die flechts eene behendige oefening van
5 à 6 uren daags vordert. Het is eene grove dwaling , het
geheim te zoeken in mijne wijze van de viool te Remmen, of
in mijne behandeling van den flrijkftok. Er behoort vernuft
toe, om van mijn geheim partij te trekken."
Zal nu , dat groot geheim eenmaal opgeklaard zijnde , een
aantal kweekelingen verrijzen , die met hunnen meester zul
wedijveren, of welligt beflemd zijn hem te overtreffen ?-len
Zou het mogelijk zijn , het in het werktuigelijke nog verder
te brengen? Ziedaar vragen, die wij ons niet zullen ver.
meten te befisfen 1 Er was geen tijdperk , waarin zekere
kunfienaars niet werden opgehemeld als onnavolgbare meesters; er was geene eeuw, die niet in hare voornaamile l'irmuofen de volmaaktheid meende te zien ; maar Reeds hebben
volgende eeuwen de grenzen der kunst verder uitgebreid.
De meest gegronde bewondering van tijdgenooten geregtigt
geenszins , toekomhlige werken , als 't ware , bij voorraad te
veroordeelen. Perken te !tellen aan het menfchelijk vermogen, wat is dat anders , dan de natuur der kunst miskennen ,
wier gebied onbepaald, ja oneindig is?

HET KANADASCHE PAARD.

et reizen in Kanada gefchiedt fours des winters ongeH
meen fpoedig. Met verbazende fnelheid trekt een Kanadaasch paard eene liede over het ijs. Men heeft voorbeelden, dat in twaalf uren tijds negentig mijlen op die wijze
afgelegd worden ; maar dan moet de fneeuwbaan geheel ef.
fen en hard zijn. Dit ras van paarden zijn zeer moedige
dieren. Zij loopen liefst op een' draf. Zij zijn gewoon aan
zeer hechte behandeling en harden arbeid, en evenwel heeds
gewillig. Men komt er, bij het koudite weder, mede van
het land in de had Quebec , en laat ze uren lang zonder dek
in de opene lucht haan, terwijl derzelver meesters hunne
zaken verrigten, of zitten te drinken; en zij fchijnen geen
ongemak daarvan te hebben. In den winter krijgt echter het
Kanada/che paard , even als elk ander viervoetig dier in dat
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koude land, digter en langer haar, en de roskam wordt er
nooit gebruikt. Wanneer de paarden, bij vriezend weder,
door sterk jagen verhit zijn geworden , ziet men pegeltjes
aan elk haar , en ijskegels ter lengte van twee of drie duim
aan de neusgaten hangen.
Het reizen over het meer Champlain is altijd gevaarlijk.
Dikwerf gebeurt het, dat lede, paarden en menfchen te zamen door het ijs vallen , waar het water eene diepte van
honderden voeten heeft. En men bemerkt het gevaar niet ,
vóór dat de paarden er door fchieten en de {lede met zich
rukken. Het is echter een geluk, dat de zwakke plaatfen
hechts eene kleine uitgebreidheid hebben. De reiziger fpringc
ter(tond van de liede, en dan vindt hij gewoonlijk het ijs
flerk genoeg, om hem te dragen , offchoon het tegen de
zwaarte van het paard niet bettand is. Men trekt deze die.
ren op eene zeer zonderlinge wijze uit liet water: men
haalt hun, namelijk, met een touw de keel digt , om hun
het leven te redden. Als de paarden door het ijk vallen ,
(men heeft er gewoonlijk twee voor eene slede) zouden zij
door fpartelen alles bederven, en eindelijk zinken; doch,
daar zij altijd een touw met een' ruimen ftrik om den hals
hebben, fpringen menner en reizigers oogenblikkelijk, als
het ijs breekt, uit de flede, en, het einde van het touw
grijpende, trekken zij uit al hunne magt toe, zoodat het
dier binnen weinige minuten geen adem meer halen kan ;
zoodra dit gelukt is , rijst het hooger in het water , drijft
op de eene zijde, en wordt op het fterke ijs gelleept; dan
maakt men den link om den hals los, de ademhaling keert
weder, en weldra rigt het paard zich op, en is zoo vlug
als te voren. Men zegt, dat deze bewerking wel eens twee
of drie malen op éénen dag aan hetzelfde paard gefchiedr.
De inwoners van Kanada vertellen, dat paarden, welke dik.
werf op het meer komen, aan die behandeling zoo gewoon
worden , dat zij er niets van weten. Maar, hoewel het
meermalen gebeurt , de poging gelukt echter niet altijd;
focus gaan lede en paarden met elkander naar den afgrond ,
wanneer men niet genoeg bij de hand is.
Eene andere bijzonderheid, de Kanadafche paarden betreffende, is derzelver trek naar visch. De visch, die aldus
gegeten wordt, gelijkt, fchoon niet in grootte, naar kah
jaauw , en is van vier tot negen duim lang; de Engclfc
noemen denzelven tommy cod. Om dien te vangen, kapt
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gaten in het ijs, en doet daarin netten of want. Over zoodanig gat bouwt Iaen eene hut, die groot genoeg is, om
vijf of zes perfonen en eene kagchel tot verwarming te bevatten. Zij, die geene planken tot het bouwen eener hut
kunnen bekomen, gebruiken , in plaats daarvan , breede bukken ijs, om zich tegen het gure weder te befchutten. Middernacht is de beste tijd, om te visfchen. Men plaatst in
de nabijheid der bijt een helder brandend licht, dat den
visch lokt en in groote menigte derwaarts doet komen. Soms
zijn er zeer vele zoodanige huisjes op de rivier St. Charles,
hetgeen bij den donkeren nacht een vreemd gezigt oplevert,
vooral wanneer de hutten van ijs zijn.

DE WONDIIEELER ABERNETHY.

D

e Heer T., een jong Edelman , reeds lang met een' gebroken arm gefakkeld hebbende, die niet genezen wilde,
kwam eindelijk bij ABERNETHY. Hij begon breed uit te
weiden 'over de bijzonderheden van zijn leed; maar de wondarts viel hem al fpoedig in de rede, met de woorden : „ Ilt
bid u, Minheer! komt ge hier, om wat te praten , of om
mij te hooren ? Zoo gij mijnen raad noodig hebt, het is
zoo en zoo — ik wensch u goeden morgen."
Een belangrijker tooneel had er plaats tusfchen dezen
zonderlingen Heelmeester en den vermaarden j OH N PH ILPOT CUR It A N. Deze had hein eenige malen bezocht ,
maar geene gelegenheid gevonden , om zijne onge(teldheid,
naar hij meende, volkomen duidelijk op te geven. Ten
laatfte vast befloten hebbende, om zich toch te doen booren , fprak hid , als hem de heelmeester weder te midden
van zijn verhaal in de rede viel, hem aldus aan: „ Minheer ABE RN E T Il Y ! ik ben hier nu op acht onderfcheidene
dagen geweest, en ik heb u acht onderfcheidene guinjes betaald ; maar gij hebt nog nooit naar de bijzonderheden van
mijne kwaal geluisterd. Ik heb befloten, Mijnheer! dit vertrek niet te verlaten , vóór dat gij aan mijn verlangen hebt
voldaan." ABERNETHY, op deze wijze aangefproken ,
zette zich eenigermate terug op zijnen floe! , nam de houding van een' zeer aandachtigen hoorder aan, en fprak toen,
op een' half verwonderden , half gemelijken toon: „ Nu
dan, heel goed, Mijnheer! Ik ben gereed , om u geheel tot
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het einde toe te hooren. Begin maar, vertel mij alles —
uwe geboorte, uwe ruaagfchap, uwe opvoeding! Ik wacht
naar uw believen. Welaan , begin maar!" CUR RAN,
geenszins van zijn ftuk gebragt , begon daarop zeer deftig:
„ Mijn naam is J OHN PHILPOT C U R R A N. Mijne ouders
waren arme , doch, zoo ik vertrouwe, eerlijke lieden , uit
het landfchap iWun(trer (in Ierland) , waar ik alzoo ter wereld
kwam, zijnde geboortig van Newrnarket, in het Graaffehap
Cork, in den jare duizend zevenhonderd -en- vijftig. Daar mijn
vader Rentmeester bij een niet zeer bemiddeld Protestantsclt
Edelman was, verkreeg hij de gunst, dat ik op eene der
Protestantfche vrijfcholen in de nabuurfcliap werd toegelaten ,
alwaar ik het eerfile onderwijs ontving. Vervolgens mogt ik
naar het Trinity.Collegie gaan ......` Zoo ging hij gedurende een half uur voort, gevende aan zijnen onverduldigen
hoorder een getrouw verhaal van zijne geboorte , bloedverwantfchap en opvoeding — kortom , van zijnen ganfchen ie_
vensloop , tot hij kwam aan zijne kwaal, waarvan hij de bijzonderheden even breedfprakig opgaf, tot groot verdriet van
AB E It N E T H Y , die hem nadezen niet weder te woord (fond.
Mejufvrouw J..... raadpleegde hem over eerre zenuwkwaal. De verfchijnfelen droegen zoo vele blijken van grilligheid en inbeelding , dat A B E RN E TH Y het beuzelachtig
verhaal niet langer kon aanhooren. Ilij bood zijner fchoone
lijderesfe een' (Eng.) fchelling aan • en riep verdrietig uit
„ Daar, Mejufvrouw l ga en koop een eind fcheepstouw
dat is alles, wat gij behoeft.'
T
ie middelen , die A B E RN E Til Y toediende, waren meestal
gefchikt, om de ingewanden te verllerken en de fpijsvertering te bevorderen. IIij fchreef een' zeer matigen
leefregel voor. flij werd veel geraadpleegd in maagkwalen . Dikwerf verwees hij llechts naar zoodanige bladzijde in een zijner boeken , alwaar hij het middel reeds
had opgegeven. De lijders hadden dan hechts het werk te
koopen , waar zij hunne ongefreldheid naauwkeurig befchre_
ven, en tevens aangewezen zouden vinden, wat zij ter genezing doen moesten.
Het gebeurde eens, dat zekere Jufvrouw, niet voldaan
met die wijze van inlichting, aanhield met vragen , en vol.
firekt van hem weten wilde, wat zij mogt eten. hij hoorde
haar eenigen tijd met geduld aan, terwijl zij telkens herhaalde: „Mag ik oesters eten, Doctor? mag ik Poep eten ?"
.
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Eindelijk riep hij ongeduldig uit: „ Ik wil u wat zeggen,
Jufvrouw 1 Gij moogt alles eten, behalve den pook en den
blaasbalg; want de eene is te hard om te verteren, en de
andere is vol wind."
Het verhaal van zijn vrijen en trouwen luidt niet minder
zonderling. Eene zieke vrouw gedurende eenige weken be.
zoekende, meende hij in hare dochter die hoedanigheden op
te merken , welke, naar zijne gedachten, gefchikt waren,
om den huwelijkenttaat gelukkig te maken. Op eenen zaturdag , derhalve, fprak hij het volgende tot haar: „ Gij zijt
nu zoo wel, dat ik u niet langer behoef te komen zien.
Aanilaanden maandag denk ik u mijn laatfte bezoek te geven.
Maar ik wenschte, dat gij en uwe dochter intusfchen het
voordel in erniige overweging naamt, hetwelk ik thans doen
wil. Het gefchiedt in haast en zonder pligtplegingen, ik
beken het; doch de pligten van mijn beroep laten mij niet
meer tijds over; anders zou ik gaarne op de gewone wijze
toegang gevraagd en mijne opwachting gemaakt hebben. Ik
verdien jaarlijks eene fom van .....p.11., en kan mijne
vrouw ..... p.11. vermaken. Mijn karakter is algemeen bekend. Ik heb in uwe dochter een teeder en hartelijk toegenegen kind gezien, eene vlijtige en zorgvolle ziekenoppas.
lier, een zachtzinnig en beminnelijk lid des huisgezins —
zoodanige perfoon vereenigt in zich alles, wat een echtgenoot kan verlangen. ,Ik bied haar mijne hand en mijne middelen aan. Maandag, zoo als ik zeg, zal ik uw befluit ver.
nemen." Op deze luimige wijze werd het meisje gevrijd
en verkregen; en wij meenen er te mogen bijvoegen, dat de
verbindtenis in allen opzigte gelukkig was.

DE DOR PEER MIS IN IERLAND.

liet is eene onloochenbare waarheid, dat ware verlichting
heilzamen invloed moet hebben op zeden en tijdelijke welvaart van een volk. De treurige roeiland der Ieren ilrekke
er ten bewijze van. De gemeene man in dat ongelukkig
land, met lompen bedekt, en zelfs de voornamere lieden,
maken eene ellendige vertooning. Een reiziger, die, op
eenen affland van Dublin, eene dorpkermis bijwoonde, geeft
er deze befchrijving van:
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Men mag dit volksfeest inderdaad nationaal noemen. Ar.
moede, morfigheid en verdoovend geraas waren even groot,
als de lustige vrolijkheid , waarmede de minst kostbare vermaken genoten werden. Ik zag onder luid getier fpijzen en
dranken binnentaan , die mij onwillekeurig deden omkeeren ,
daar het gezigt alleen mij walging veroorzaakte. Wegens de
hitte en het slof, het gedrang en den flank, kon ik het bier
niet langer uithouden. Dit fcheen echter de bezoekers niet te
hinderen. Eene menigte kramen was opgeflagen; maar de
meeste hadden, even als de kermisgasten, een armoedig
voorkomen. Eenige praalden met een kruis ; andere hadden
een' ftok , met een' bonten lap er aan vast, uitheken ; zelfs
was er een, die eene doode, halfverrotte kat boven op zoo.
danigen Plok had Heken. Hansworfien van de gemeenfee foort
dreven tusfchenbeiden op theaters van ruwe planken en in
verfietene bonte kleeding hunne fobere kostwinning, in de
veriiikkende hitte op eene geweldige wijze wonderlijke fproa_
gen en allerlei zotte potfen makende, zoo veel hunne
krachten toelieten. Een derde gedeelte van het volk lag
op den grond , of flingerde dronken rond; anderen zaten ,
fchreeuwden of vochten. De -meisjes reden menigvuldig,
twee of drie op éénen ezel zittende, rond, baanden zich
met moeite eenen weg door het gedrang, rookten daarbij op
bevallige wijze hare cigaren , en fchenen alzoo de vrijers te
willen uitlokken. Op het allerbelagchelijkst vertoonden zich
twee bedelaars te paard, hoedanig fchouwfpel ik alleen te
Rio della Plata gemeend had te kunnen vinden. Het paard,
waarop zij zonder zadel zaten , en dat zij met een dun
touwtje betluurden, fcheen door zijn ellendig voorkomen
niet hen mede te willen bedelen. — In menig opzigt is dit
volk nog met Wilden te vergelijken. Het algemeene gebrek
aan behoorlijke kleeding bij den gemeenen man, zelfs op
feestdag en kermis; hunne geweldije neiging cot den brandewijn , zoo lang zij flechts een' penning in den zak heb.
ben; hunne woeste, elk oogenblik uitbarfende twisten en
regelmatige nationale vechtpartijen met den fchileila (een
moorddadig wapen , betlaande in eenen hok, dien ieder onder zijne lompen verborgen houdt, aan welk gevecht dikwijls
honderden plotfeling deel nemen, tot dat er eenigen van hen
gewond, ja dood nedervallen); het verfchrikkelijk gefclireeuw,
dat zij aanheffen bij die gelegenheden; de wraakzucht, waar.
mede eene beleediging jaren lang door eene ganfche ge-
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meente in geheugen, gehouden, ja van geflacht tot geflacht
overgebragt wordt; — en dan weder, aan den anderen
kant, hunne vrolijke onbezorgdheid, welke nooit aan den
volgenden dag denkt; hunne lustigheid, die allen nood doet
vergeten; de gulle gastvrijheid, die gaarne den laatsten beet
deelt; de vertrouwelijkheid , niet welke zij den vreemdeling
behandelen , die eenmaal in hun midden zich bevindt; de
natuurlijke vlugheid der fpraak, die hen nooit begeeft: —
alle deze dingen zijn zoo vele bewijzen , dat verlichting
en befchaving nog weinig vorderingen onder de Ieren ge.
maakt hebben.

DESPOTENGRILL1G11EID,

(Uit de Mén;oires van cONSTANT.)

A

IS N AP 0 L E ON in 1804 Engeland met eerre lauding bedreigde, zijn leger de kusten van Boulogne bedekte , en eene
verbazende menigte transportfchepen , benevens oorlogsvaartuigen, op de reede voor anker lag , had hij op Benen morgen
den inval, dat hij met de vloot in het ruime fop eene proef
wilde laten nemen. Zijn wensch , dat hij dezelve na zijn'
gewonen rid daar reeds in orde gefchaard mogt vinden , was
zoo veel als een bevel, en werd terstond den Admiraal
B It u ix bekend gemaakt , die echter flellig verklaarde , dat
het thans niet kon gefchieden.
NAPOLEON kwam terug, vroeg, of alles gereed was,
vernam het tegendeel, liet zich he weigerend, nadrukkelijk
antwoord des zeemans herhalen , ftampte met den voet ,
beval den Admiraal te roepen, en ging in zijn ongeduld
denzelven halverwege te gemoet. De Generaalflaf volgde hein.
„ Admiraal!" fprak NAPOLEON met vlammende oogen en
flootende ftem, „waarom hebt gij mijn bevel niet volvoerd ?"
Met eene mannelijk eerbiedige houding antwoordde deze:
„ Omdat er weldra een hevig onweder zal losbarfien, gelijk
wij beide zien kunnen, en omdat ik het leven van zoo vele
dappere lieden niet nutteloos op het fpel zetten mag." De
zware lucht en het doffe rollen des donders in de verte regtvaardigden die bezorgdheid. Maar N A POLE 0 N hernam , met
toenemende gramfchap : „ Ik gaf het bevel ; de gevolgen
komen voor mijne rekening. Ik vraag u nog eenmaal, waaro m het niet uitgevoerd werd? — Gehoorzaam bij
!"

OESPOTENGRILLIGHEID.

347

„ Neen !"
„ Admiraal! gij wordt onbefchaamd," riep N A P0 LEON,
op den zeeman toeloopende en hem met de opgeheven zweep
bedreigende. De Admiraal trad terug, legde de hand aan
den degen, en fprak , terwijl hij verbleekte : „Wacht u !"
De omkanders verfchrikten zeer. NAPOLEON fond, zijne
partij in het oog houdende, met dreigenden arm, in eene
vreefelijke houding, even als de andere, een' tijdlang onbewegelijk. Eindelijk wierp hij de zweep weg; de Admiraal liet
ook den degen los, en verwachtte zwijgend, met ongedekten
hoofde, den afloop van het tooneel. NAPOLEON gelast.
te den Schout-bij-nacht M AGO N , zijn bevel te volvoeren.
„ En gij," (prak hij verder, den Admiraal aanziende,
„verlaat binnen vierentwintig uren Boulogne, en vertrekt
naar Holland. Ga !" — Daarop verwijderde hij zich , en
eenigen van her gevolg drukten den verbannenen deelnemend
de hand.
De Admiraal MAGON liet nu de vloot uitloopen; doch
weldra werd de zee zeer verbolgen, de dikke duisternis aan
den hemel nam toe, een geweldige form flak op, wierp de
fchepen uit de linie , en dreigde vele , gelijk nit u I x voorzien had , den ondergang. Toen flapte N AP 0 L n, o N fomber,
met een hangend hoofd en de armen over elkander geflagen ,
langs het ftrand heen en weder. Plodding hoorde men een
akelig noodgefchrei. Meer dan twintig welbemande kanon
werden op de kust geworpen, en het fcheepsvolk,-nerbot
tegen de woede der golven worftelende , riep vruchteloos
om hulp.
Diep getroffen van hetgeen er gebeurde, zag NAPOLEON
zijn gevolg beven van angst, wilde nu een voorbeeld van zelf
geven, fprong, zonder zich te laten wederhonden,-opfering
in eene reddingboot , en riep : „ Laat mid , laat mij! Zij
moeten geholpen worden." De boot was oogenblikkclijk vol
water; de golven wierpen den dollen man over boord, en
namen zijn' hoed weg. Op zijn voorbeeld fprongen officieren en burgers , zeelieden en foldaten , deels in zes, deels
in de boot, om de ftrandenden te helpen; doch flechts zeer
weinigen werden gered. — Den volgenden morgen wierp de
zee meer dan tweehonderd lijken en ook den hoed des overwinnaars van Marengo op het ítrand. Handlangers van NAP 0 LEON zochten de morrenden tot zwijgen te brengen —
met geld!
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in den
VWarm hetWien
Hollandsch
riend!

reinen boezem
harte haat;
Gij, die tegen Aterlingen
Als een Ajax over iaat.

Uwe woorden mogten tuigen:
„ 'k Voel de zwaarte van mijn' pligt ;"
Uwe daden roepen luide:
„ Hollands moed volbrengt dien ligt !"
Ja, mijn vriend! uit Pallas' tempel
Riep u 't veege Vaderland; —
Moedig geeft Minerva's leerling
Aan den Krijgsgod zijne hand.
Bij het mij nog dierbaar affcbeid
Was uw hart te zeer bekneld: —
Woorden niet , een enkle handdruk; —
't Was de handdruk van een' held.
Handdruk, die mijn borst deed zwellen,
En mij drong door merg en been.
Spreken wilde ik; maar geen woorden ...
'k Stamelde, en mijn vriend verdween.

Lang nog ftond ik vastgenageld ,
Zocht u nog mijn pinkend oog,
Tot een traan het kwam verduistren,
Of een floers er over toog.
'k Zuchtte: „ Ook mij klopt in den boezem
„ 't Harte rein voor Vorst en land;
„ Maar zijn fpoor mag ik niet volgen:
„ Mij verhoudt een (talen band."
Strijd dan, vriend ; o, firijd dan moedig!
Schoon ik u niet volgen mag ,
Mijne wenfchen , mijne beden
Zijn fleeds met u, dag aan dag.
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En wanneer ge , bij den vrede ,
Keert in 't dankbaar Vaderland
0, dan druk ook ik erkentlijk
U de trouwe heldenhand!
Utrecht, Febr. 1831.
F. B. AD* R.
AAN MIJNE MOEDER, Bij GELEGENHEID VAN DE VERJARING
VAN M1JN', TER VERDEDIGING DES VADERLANDS UIT GETROKKEN',, BROEDER.

M

oeder! moest een muitrenroc
U de vreugde wreed ontrukken,
Op deez' dag, voor 't oog van God ,
Uwen zoon aan 't hart te drukken
Sla den blik niet droevig neer,
Laat geen wreede fmart u kwellen;
Ga dien tranenvioed te keer ,
Dien ik uit uw oog zie wellen!
Hij , die deze tranen ziet,
Houdt op hem Zijn oog geflagen;
Hij, die hem Zijn' bijhand biedt,
Wil ook uwe krachten fchragen.
Schijnt ook fours Zijn hand te hard
Zijn voor ons Zijn wegen duister,
Eéns breekt door den nacht der fmarc
't Lieflijk licht met nieuwen luister.
Schoon een' tijd de boosheid woed'
En ons fchelmsch de wet wil zetten,
God kan met één' wenk 't gebroed,
Dat ons thans braveert, verpletten.
Of zou Hij , wiens enkel woord
„ Er zij licht !" den nacht deed vlieden,
Naar wiens fftem de ftormwind hoort ,
Wiens bevel het bruifend zieden
Van de woeste baren temt,
Niet der boozen magt verbreken?
Wat Zijn wijze ontwerpen (tremt,
Zal Hij op die fnooden wreken.
Dan wordt orde en rust herl}eld
't Ouderhart zal niet meer bloeden,
En , wear aan uw borst gefneld,
Zal uw zoon die finart vergoeden.
Rotterdam, i6 Febr, 183 T.
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's 1st Krieg! 's ist Krieg! o Lottes Engel, we/Ire,
(hid rede Du darein !
CL AUDIUS.

Komt gij zoo vrolijk en zoo vlug,
0 fchoone Lente ! toch terug,
En rekt gij ons de droeve dagen?
De morgen komt ons reeds te vroeg;
No0 ziet men d'avondltond vertragen:
Een dag vol zorg is lang genoeg.
Toen de ooijevaar,, na verren togt,
Ons vischrijk Neêrland weer bezocht,
Alsof er vreugde of vre@ hem noodde,
Toen werd ik met zijn keus begaan;
Geroerd zag ik den trouwen bode,
Den voorbo0 van de vroeling, aan.
Och, riep ik, trouwe vogel, keer,
Keer naar Egyptes liranden weer,
Naar Arabier en Ottomanen !
Zoekt gij hier heil? Vergeefs uw hoop;
Hier brullen woeste iaatsorkanen ,
En 't wordt geen zomer voor Euroop.
Zoo fprak ik, maar geen eiber week;
Hij vond het oude nest , en Eireek
Gerust op dak en boomtop neder,
Alsof hij ons beloven dorst:
Weldra toch komt de lente weder,
Al wintert het in 's menfchen borst.
En zie , daar leven klont en kluit
Daar breekt het winterkoren uit ,
En 't eerste groen verfiert de velden;
Offchoon de zaaijer, wijd van hier,
De rangen vult van Hollands helden ,
En 't kouter neêrlei voor 't rapier.
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En hoor, daar lokt in 't bloemprieel
Ons 't minnelied van filomeel,
En doet het zang'rig woud verflommen ;
Maar wij, voor liefde en lente koel,
Verdooven 't met geraas van trommen ,
Met dof en davrend krijgsgejoel.
En ginder kneust het breede rad
Van 't 1'og gefchut de velden plat, —
De landman mag zijn hoop beweenen , —
Terwijl de meibloem uit het groen
Zich íttengelt om den vuurmond benen
Op batterij en bastioen.
o 1 Wien , in vreugde of in verdriet ,
Wien treft dat vreemd gemengel niet
Van heil en onheil, plaag en zegen ?
Wie vraagt niet foms zichzelven af:
De Hemel gaf ons warmte en regen , -Wat was liet, dat ons d'oorlog gaf?
De vraag is diep , en 't antwoord zwaar.
Gij , Pool en Belg, beantwoordt haar,
Maar legt de hand u op het harte
Zoo dat van wrok en wrake zwelt ,
Dan is 't de poel , waaruit die finarte ,
Waaruit die zee van jamm'ren welt.
Zie op 1 't Is zegen overal;
Her groent op bolwerk, fchans en wal ,
Als in de Mille klaverweide.
De boomgaard lacht als ons u aan:
Die bloeit voor booze en brave beide;
Voor beiden rijpt dat voedend graan.
ol Wat ge wenscht en wat ge wilt ,
Dien kostb'ren fchat toch niet verCpild
Ras zal het veld naar Pikkels vragen:
Legt daarvoor leus en Iemmer af;
Wij zullen niet uit wraakzucht dragen,
Wat noodweer ons in handen gaf.
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Li, goedig voorjaar, dank en prijs!
Och, maak den dwazen mensch zou wijs ,
Als vruchtbaar beemden en landouwen ;
Opdat, eer de eiber ons begeeft,
Hij 't volk gelukkig mag aanfchouwen ,
Welks welvaart met den vred herleeft
J. BRESTER, A. Z.

EEN WENK VOOR OORLOGZUCHTIGE FRANSCHEN EN BELGEN.
(Vóór

den flag.)

Een Soldaat.

W

el, kameraad! dat wordt weér vast een heetg dag:
Hoort gij het grof gefchut wel knallen ?
Er zullen, denk ik, fpaanders vallen;
En waar gehakt wordt, daar betaalt men vaak 't gelag.
Een andere.
Het zij zoo: vroeg of fpade in 't graf,
Slechts rijp valt de appel toch eerst af.
(Na den flag.)

De Soldaat.
Wel, kameraad! dat was eens weér een heete dag,
Dien 'k (onder ons gezegd) niet gaarne wederzag.
Maar apropos, weet gij mij ook foms uit te leggen,
Waarvoor wij eigenlijk toch vechten ? Want, ja, kijk.....

hem

in de rede vallende:
De andere,
Waarvoor ?... waarvoor ?... Wel, op mijne eer, gij hebt gelijk!
Dat moet ons, zoo hij 't weet, de Luitenant eens zeggen.
ANEKDOTE TER BLADVULLING.

D

e bekende Duit/the Dichter C A STEL L I had een' vriend,
aan hem door den band van luimige fcherts te naauwer verbonden. Onophoudelijk plaagden zij elkander. Een van hen
deed eens eene vrij groote reis. Na verloop van weinige
dagen kreeg CA S T E L LI, met den post , een' geweldig grooten, dikken brief, waarin niets meer te lezen flood , dan :
„ Ik ben zeer welvarende." Zonder morren betaalde de Dichter het zware port; maar kort daarop ontving zijn reizende
vriend een loodzwaar, ongefrankeerd kistje , per diligence ,
waarin een fleen van 16 pond , en daar om heen een fink
papier , waarop gefchreven was: „ Lieve vriend! Bij het
ontvangen van het gewenschte berigt van uwen welland is
mij nevensgaande fleen van het hart gevallen. -- C AST E L L I. "

MENGEL WERK.
VERGELIJKENDE BESCHOUWING TUSSCHEN DE HUMA-

NITEIT, WELKE WIJ IN GENESIS BIJ DE AARTSVADEREN , EN DIE, WELKE WIJ IN DE GEDICHTEN VAN HOMP-RUS BIJ DE GRIEKEN
VINDEN.

G

elijk de g, aankorrel , in de aarde geworpen, langzamerhand ontkiemt en opwast ; gelijk ieder zaadje tot
eene niet zijne foort en groeikracht overeenkomilige hoogte
opgroeit, en zich tot eenen ftatigen eik op Bafan of
prachtigen ceder op Libanons kruin verheffen kan , —
zoo zien wij ook , hoe het menfchelijk vernuft zich lang
als van trap tot trap meer heeft verfijnd-zamerhnd
en in kennis is toegenomen, en als uit den nacht van
duisternis en onkunde tot dien trap van kennis en licht
geftegen is , waarop wij den mensch thans geplaatst
zien. Welk een hemelsbreed onderfcheid heeft er toch
niet plaats , wanneer wij des menfchen eertien toe[Iand
hier op aarde vergelijken met dien , waarin hij zich thans
bevindt ! Het is waar , dat de mensch , terulond na
zijne fchepping , boven liet redelooze gedierte verre uit
daar wij hem , als het eenig voorwerp der-munte,
aardfiche fchepping , tot eeuwig voortduren bef'temd ,
naar het beeld zijns Scheppers geformeerd zien, en dat
hij als zoodanig eerie schakel in de keten van het gefchapene uitmaakt, ook toen voorwaar de aanzienlijkfl:e
en uitnemendite, ja, wat de reinheid en onfchuld zijner
zeden betrof , veel voortreffelijker dan thans. YIet be
trekking tot zijne wetenfchappelijke kennis en befchaving
was hij, wel is waar, boven het gedierte des velds ,
waarover de Heer des hemels en der aarde hem als
heerfchappijvoerder gelleld had, verre verheven: doch
het waren flechts de eerfte kiemen , welke de mensch
bij zich omdroeg , die zich naderhand, onder het opzigt
Cc
IMIENGELW. I831. NO. 8.
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en de zorg zijns hemelfchen Vaders, meer en meer ontwikkelen en tot derzelver toppunt stijgen zouden. Verre
zij het echter van ons, met eenigen der Ouden te flellen , dat de eeruie menfchen een leven geleid hebben even
als de beesten ; dat zij, als eene wilde kudde, zich al
weidende voedfel verfchaften, zonder eenige maatfchappelijke verbindtenis, zoo als zulks door D 10 D 0 R U S
S IC U I. U S, c I c E It o, in zijn boek de Inventione ,
Lib. I. Cap. i , en anderen beweerd wordt.
Bij alle volken heeft ook deze ontwikkeling der ver
vermogens van den mensch niet even fpoedig-fiandeljk
en op dezelfde wijze plaats gehad. Welk een onder
hierin ook heden nog niet! Hoe-fcheidbpurtmn
verre gaat de domme Indiaan bij den Christenwijsgeer
achter! Welk een verfchil be[Iaat er niet tusfchen eenen
bewoner der Zuidzee-eilanden en eenen H E R s c H z i! ... .
Doch waartoe meer zoodanige tegenhellingen? Laten
wij ons liever verheugen over de goedheid des Albe
ons op dat gedeelte der aarde heeft doen-tiurdes,
geboren worden, waar kennis en befchaving, zoo niet
den hooghen, ten minfle eenen zeer hoogen trap bereikt hebben.
Het dacht mij niet onbelangrijk, M. H. , ons bij die
Berke ontwikkeling dezer kiemen van menfchelijk vernuft
te bepalen , en den trapswijzen voortgang der menfchelijke befchaving met elkander te befchouwen. Het is
hiertoe, dat wij eene vergelijking zullen pogen daar te
hellen tusfchen de Humaniteit , welke wij in Genefas
ten tijde der Aartsvaderen in het Oosten, en die, welke
wij in H 0 ME R U S' gedichten toen ter tijd in het Westen vinden. Doch het onderwerp is van zeer grooten
omvang, en bevat zoo veel in zich, dat ik mij niet durf
vleijen , alles naar behooren te zullen of te kunnen behandelen.
Alvorens wij tot deze vergelijking overgaan , zal het ,
dunkt mij, niet ongepast zijn, dat wij
I. eerst eene en andere aanmerking over het boek Geneƒs laten voorafgaan ;
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II. vervolgens datgene aan1lippen, wat ons de grijze
oudheid van H o M E R it s en diens fchriften mededeelt;
III. om daarna tot de vergelijking over te gaan tusfchen den toet'cand des menschdoms , zoo als wij dien
uit beide gefchriften leeren kennen, en zoo veel moge
aan te toonen , in welk opzigt de Jood boven den-lijk
Griek, of de Griek boven den Jood uitmunt.
I. Daar het ons te lang zou ophouden, zoo wij wil
dat M o z r s, die als de fchrijver van-denato,
den Pentateuchus wordt opgegeven , er wezenlijk de
verzamelaar en opfleller van is, willen wij voor ons dit
thans als eene welgegronde waarheid aannemen. %Vie
MO z F s was , en welk eene rol hij op het tooneel der
wereld gefpeeld heeft , hierover achten wij het overbodig uit te weiden. tij willen alleen zien, uit welke
bronnen MO z It s, die saoo jaren na de fchepping leefde , en ons eene gefchiedenis fchenkt , van den eerften
toe(Iand der wereld en des menschdoms af to op zijnen
tijd toe, zijne kennis geput heeft. Daar de gefchiedenis
ons deswege geene genoegzame berigten mededeelt, kunnen wij het door gisfingen flechts tot zekeren graad van
waarfchijnlijkheid brengen. De meeste duisternis heerscht
hieromtrent in de fcheppingsgefchiedenis , welke n I oz £ s voorwaar noch uit mondelinge overleveringen ,
noch uit gefchrevene oorkonden weten kon , al wilden
wij de fchrijfkunst ook zoo oud maken als de wereld
zelve. Te willen vooronderftellen, dat MO z E s, door
langdurige en fcherpe navorfchingen, eindelijk tot de
waarheid eener zaak zou doorgedrongen zijn, waaromtrent de Griek /che en R omeinfche wijsgeeren, in veel
lateren tijd, door hunne befpiegelingen zich zulke ver
geheel uiteenloopende denkbeelden ge--fchilend
vormd hebben, fchijnt ons even ongerijmd toe, als om
ons te willen diets maken, dat MO z E s, door zijne
hooge verbeelding vervoerd, de fchepping des hemels en
der aarde zóó afgefchilderd zou hebben, als wij die van
hem leeren kennen; daar er toch in dezelve zoo veel
voorkomt, geheel ftrijdig met de toen plaats hebbende
Cc z
-
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denkbeelden der Egyptenaren. Wij voor ons willen
liever met het gevoelen van onderldieidene geleerden inflemmen, en hier eene bijzondere Goddelijke openbaring
aannemen , welke aan M o z E s , of misfchien reeds aan
onze eerfle voorouders in het Paradijs, datgene mede
wat anders zelfs voor het oog des grootften wijs -del,
-gers
verborgen zou zijn gebleven.
Offchoon mij dunkt, dat men zulks met opzigt tot
de fcheppingsgefchiedenis mag aannemen, willen wij echter niet vooronderftellen, dat dit in alles heeft plaats
gehad, wat M o z E s ons mededeelt van hetgeen vóór
zijnen 'leeftijd voorgevallen is : wij zijn veeleer van gevoelen , dat ivm o z E s eene of andere bron gehad hebbe ,
waaruit hij zijne kennis geput heeft. Deze zullen waar
aard geweest zijn : mondelinge-fchijnlkvatwedr
overleveringen en gefchrevene oorkonden.
Mondelinge overleveringen alleen konden hiertoe msfchien voldoende zijn, daar toch van A U A nI tot M oz E s flechts vier of vijf geelachten elkander opgevolgd
waren, en de berigten dus niet door veler monden behoefden te gaan. ADAM toch kon zijne wederwaardigheden aan L A Iv! E C H mededeelen , en , daar deze gelijktijdig met s E nI geleefd heeft, kon die de berigten van
dezen overnemen. S EM , de Ilamvader der Semiten ,
leefde na den zondvloed nog 400 jaren , in welken tijd
A BR AHAM reeds geboren was. AB t A HAM kon alle
lotgevallen des menfchelijken geflachts , welke zijnen
ftamvtder s EM bekend waren , bij overlevering aan
zijnen zoon en kleinzoon 1 S A il K en J A K O B nmededeelen. En offchoon er, wel is waar, volgens liet meest
algemeen gevoelen , tusfchen J A ic o B en M o z E s nog
bijna vier eeuwen verliepen , was echter het geacht van
JA K 0 B toen reeds talrijk genoeg , om al deze berigten
te bewaren , en na verloop van tijd aan M o z E s mede
te deelen. Zou men ook niet hierin de wisheid des Allerhoogften kunnen opmerken, die het leven der eer(le
menfchen op zoo vele honderden jaren bepaalde ? En
daar men al vroeg gewoon was , door een of ander op-
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gerigt gedenkteeken deze of gene gebeurtenis der vergetelheid te ontrukken , vond het geheugen hierin reeds
fpoedig een groot hulpmiddel, en kon men met dit ge
niet Hechts de voorgevallene zaak, maar te-denkt
vens de lotgevallen der met haar in verband (taande perfonen zich te binnen brengen.
Daar men echter in dit boek menigvuldige fporen aan
dat gefchrevene oorkonden (waaronder misfchien-tref,
ook eepige in bceldfpraak vervat) Al o z E s tot eene mi]de bron verílrekt hebben, waaruit hij zijne kennis aan
de oude gefchiedenis putte , mogen wij ook deze gerust
als zoodanig befchouwen.
Dat de fchrijfkunst ten tijde van M o z E s bekend was,
hieraan zal , vertrouwen wij , niemand twijfelen , die
weet , dat C A D Al U s, een Pheniciër , die bijna gelijk
onzen gefchicdfclirijver leefde, het le-terfchrift-tijdgme
uit zijn vaderland in Grickenland heeft overgebragt.
Waarom zouden wij dan ook niet mogen aannemen, dat
hetzelve reeds vóór dien tijd in Opper-Azië, waaronder
ook Egypte, bekend was; en dat de Pheniciërs de kennis aan hetzelve door hunnen koophandel , welken dit
volk reeds in de vroegfte tij.íen dreef, aan de hun om
volken medegedeeld had? Ten zij men niet-ringed
G o G U E T (De l'origine des loix etc. chez les anciens
peoples. Paris 1758.) wilde aannemen, dat de Egyptenaars zelve als de uitvinders der fchrijfkunst moeten
befchouwd worden ; welke tevens geene onaannemelijke
gistingen voordraagt omtrent de wijze, waarop men tot
derzelver ontdekking zou gekomen zijn. Dat men eerst
op linnen gefchreven heeft, getuigt ook P L I N I U S
(Rist. Nat. Lib. XIII. Cap. Ii) die verklaart, dat de
kunst , om op linnen te fchrijven , hem toefchecn , uit de
oude fchrijvers, door hem geraadpleegd, veel ouder
te moeten zijn dan de Trojaanfche oorlog. Waarom
zouden wij niet mogen hellen, dat de Hebreërs, even
als de Romeinen , hunne libri lintei gehad hebben? En
wanneer wij de berigten, welke wij bij E U SE B I U S
van S A N C H 0 N I A T 0 N , den Phenicifchen gerchieci-
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fchrijver, vinden, mogen gelooven, worden wij nog meer
in dit ons gevoelen verflerkt. Deze toch verhaalt, (Praeparatio Euangelica, Lib. I. Cap. 9) dat S A N C HON I AT 0 N , die gezegd wordt ouder te zijn dan de Trojaan
oorlog, de gefchiedenis der Joden met waarheidsliefde-fche
opgefleld heeft, zoo als hij die uit de archiven der (leden
en de in tempels bewaarde gefchriften verzamelde.
II. Alles , wat wij van HOMERUSweten , is als met
een' dikken nevel bedekt, waardoor het licht der waarheid
flechts hier en daar een' flaauwen ftraal kan doen dringen. Reeds vroeg was deszelfs gefchiedenis met vele fabelen doorweven , waaruit men de waarheid zeer moeijelijk kan leeren kennen en van het verdichte afzonderen.
HERO D O T U S (of wie ook anders, daar het door vele
geleerden ontkend wordt , dat hij de fchrijver is) heeft
ons een kort levensberigt van H O DI E R U S nagelaten,
opgefteld uit de fabelen en verhalen van zijnen tijd.
Hierin leert hij ons, dat H 0 ME R U S, eerst ME L E S IO ENE s genaamd, naar de rivier Meles , in de nabijheid
der (lad Cunsae geboren is. Wie zijn vader geweest zij,
meldt hij ons niet ; deze fchijnt echter zekere M A E O N
geweest te zijn , daar II o M E it u s meermalen den naam
van MAEONIDES, zoon van DIAEON, draagt. Zijne
moeder was C R IT H EIS , dochter van M E N A L I Pr U S. Na den dood harer ouders was zij genoodzaakt,
voor zich en haren zoon , door fpin ien zich het noodwendige des levens te verfchaffen. Dit in aanmerking
genomen zijnde , hebben de uitleggers gemeend , dat hij,
Ilias XII. vs. 433, den toefland zijner moeder met deze
woorden afgefchilderd heeft: „ Gelijk eene arbeidzame
„ huisvrouw, verpligt om van haren handenarbeid te
„ leven, de weegfchaal in de hand, met regt en billijkheid
„ de wol weegt, welke zij gefponnen heeft, ten einde
„ voor dezelve den bepaalden prijs te kunnen ontvangen,
„ waarmede zij hare kinderen onderhouden moet." De
meeste geleerden zijn echter van gevoelen, dat wij Ibnij
als het vaderland van H O M E R u s befchouwen moeten:
vooreerst, omdat hij in zijne gedichten van het Iónisch
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dialect het meest gebruik maakt; ten andere, omdat alle
Reden , welke elkander de eer betwistten van den grootera
Dichter te hebben voortgebragt, tot den Iónifchen Staat
behoorden. Aan welke van dezen echter die eer toekomt, kunnen wij met geene zekerheid zeggen. Waar
zulks Chios geweest: dit toch was reeds S T R A--fchijnlks
Bo's gevoelen. Ook SIMONIDES en THEOCRITUS
noemen hem den Zanger van Chios. a, H 0 BIE It us
zelf noemt zich, in den Hymnus aan A POL LO (zoo
wij dien aan hem mogen toekennen) , den blinden , die
te Chios woont.
De naam Homerus , welke in den Cumaefchen tongval
blind beteekent, heeft bij velen liet vermoeden doen ontflaan , dat wij hem als een' blindgeborenen moeten befchouwen. Om nu niet te zeggen, dat het, mij dunkt ik
durf haast ílellen , onmogelijk is , dat iemand, die nimmer het daglicht aanfchouwd heeft , al datgene kan
befchrijven en affchilderen , wat wij bij HO NI E R us vinden , wordt ons bovendien in boven aangehaalde levens
uitdrukkelijk berigt , dat hij niet blind, maar-befchrijvng
ziende geboren is ; terwijl er tevens § 13 de reden bij
wordt, waarom hij den bijnaam van den blinden-gevod
gekregen heeft. Toen hij eenigen ouderdom bereikt had,
fchijnt hij met zekeren M E N T E S, een beminnaar der
dichtkunst, Egypte , Afrika en Spanje doorreisd te hebben , alwaar hij veel kennis , tot het vervaardigen zijner
gedichten noodzakelijk, opdeed. Daarna blind geworden
zijnde, en in min gunflige omílandigheden verkeerende ,
was hij genoodzaakt, zich naar verfcheidene (leden te begeven, om daar, door het voorzingen zijner gedichten,
zich levensonderhoud te verfchaffen. Te Chios aangekomen zijnde, (lichtte hij aldaar eerie fchool, waar hij zijne
gedichten voordroeg. Van daar naar Athene willende ver
werd hij te ló ziek , en flierf aldaar.
-trekn,
Ziet hier kortelijk H 0 ME It U S' levensloop opgegeven,
zoo als ons dezelve door iI E it 0 D o T u s wordt medegedeeld. In welken tijd H o M E R U s geleefd hebbe , kunnen
wij met geene zekerheid zeggen. De marmerzuilen van
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4rundel plaatfen zijnen leeftijd 300 jaren na de verovering van Troje , 96e vóór J. C. Daar echter L Y C U Rr, u s, die ook 3CO jaren na Troje's val geleefd heeft ,
gezegd wordt zijne gefchriften het eerst in Azië ontdekt
te hebben, fehijnt hij iets vroeger geleefd te hebben. Wij
plaatfen daarom , met anderen , zijnen leeftijd tuslchen
aoo en Soo jaren na Ti oje; dat is, ten tijde van de
Israëlitifche Koningen D A V 1 D en S A L o ?t1 o, daar de
belegering van Troje ten tijde van de Rigteren G I D E O N
en 1 E r H T H A fchijnt' plaats gehad te hebben.
Te willen aantoonen , wat hem aanleiding gaf tot het
fchrijven zijner Ilias en Odyrfea , ( bij welke wij ons alleen zullen bepalen) alsmede derzelver inhoud mede te
deelen , zou tijdverfpillen zijn. Ook zullen wij ons niet
met de gefchiilen inlaten, welke er ontffaan zijn, of men
deze gedichten aan H 0 M F. R U S toekennen kan ; en zoo
ja , of hij er alleen de vervaardiger van is. Gaan wij
liever over
III. tot eene vergelijking tusfchen den trap van kennis
en befchaving in liet Oosten en Westen. Dit toch fluit
het woord LIumalaiteit , dunkt mij, in zich , waardoor
wij al datgene willen verftaan hebben, wat den mensch
den naam van mensch meer waardig maakt, en tot zijne
opleiding en vorming medewerkt. \Vij willen dan den
trap van nzenfchelikheid bij beide volken nagaan, en
hiertoe fpreken , 1. over hunnen godsdienjligen , 2. maat
en 4. huifel jken-fchapeljkn,3.vt e
toehand.
i. De godsdienflige toeland. — Dat de Hebreërs in het
godsdienftige zeer veel boven de Grieken en alle andere
volken uitmuntten, hiervan is voorzeker elk onzer, M.
Fl., ten volle overtuigd , wien Gods bijzondere zorg
voor dit volk in dat opzigt niet onbekend is. Door
J E H 0 V A'S onmiddellijke tusfchenkomst werd toch de
kennis aan Hem , den alleen waren God , in de aartsva
bewaard. Dien J E HO VA kenden zij dan-derlijktn
ook als den Allerhoogl en God , die hemel en aarde bezit
(Gen. XIV: i8, 22), als den Eeuwigen (H. XXI : 32),
.
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Almagtigen (H. XVII: i) en Regtvaardigen (H. XVIII;
s5). Z1 ondervonden ook, dat de Voorzienigheid Gods
zich tot het menschdom in eene onbepaalde mate uit
Getuigt niet jo z E F, Gen. XLV: 5-8, dat die-ftrek.
Voorzienigheid zijn leven alzoo befluurd had, opdat
velen in het leven behouden mogten worden ?
Hoe verre waren nog de Grieken ten tijde van H onI E R US , ruim vier eeuwen later , en zijn , helaas! nog
heden velen van zulk eerre kennis der Godheid verwijderd ! Om niet te zeggen, dat zij den waren God niet
kenden , zoo waren toch ook de volksdenkbeelden omtrent hunne Goden zeer gebrekkig. Zij hadden , wel is
waar , even als bijna alle afgodifche volken , onder de
menigte hunner Goden éénen • van wien alle anderen ,
welke ieder over ééne of meerdere zaken het opzigt hadden , afhankelijk waren , terwijl het geheel door hunner
aller Hoofd en Vader , z E u s , betuurd werd; naar
ook de magt van dezen werd door het Noodlot zoo zeer
beperkt, dat hij dikwijls belet werd zijnen wil ten uitvoer te brengen. Dat ook de verfchillende gevoelens en
gezindheden der overige Goden hem hierin zeer hinderlijk konden zijn, Zeeren wij ten duidelijk le uit den Trojaanfchen oorlog. Deze Goden waren hierin alleen van
hunne vereerders onderfcheiden , dat hunne hoedanigheden grooter en verhevener waren dan van dezen , maar
bezaten anders dezelfde hartstogten en neigingen , welke
wij bij de menfchen befpeuren. De Godenrij van H oM E R us kunnen wij , dunkt mij , als eene groote hof
wier zetel op den Olympus geves--houdingbefcw,
tigd was. Hoe diep rampzalig was dan niet dat volk,
en zijn nog heden ten dage al die volken , die hun
vertrouwen Rellen op , en hulp en heil verwachten van
zulke Goden, die in den voltien nadruk Niet- Godenzijn ! Zij mogen ooren hebben , maar hooren het gebed
niet, dat voor lien wordt uitge(}ort; oogen, maar zien
het leed niet , waarin hunne vereerders verkeeren , en ,
al aanfchouwden zij hunne ellende, de magt ontbrak
hun toch, om eenigen bijftand te verleenen. Driewerf ge-
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lukkig daarentegen hij, die zijn vertrouwen op den Heer
fielt , die een Helper is dergenen , die tot Hem roepen!
Daar wij echter deze meerdere, of liever éénige kennis
aan den éénen waren God , bij A B R A H A M en zijn geílacht, aan de bijzondere zorg van God moeten toefchrij
die dezen verkoor, om de kennis aan Hem op-ven,
aarde te bewaren , willen wij de Grieken hieromtrent in
niets befchuldigen, maar ons liever verheugen over dezen wijzen maatregel des Allerhoogílen, waardoor het
licht der waarheid ook tot ons is doorgedrongen.
In de wijze van godsdienflige vereering vinden wij
echter bij beide volken de groot(le overeenkomst. Reeds
ten tijde onzer eerfle voorouders zien wij , dat de
mensch , door dankbaarheid voor ontvangene weldaden
gedreven , of door eene bijzondere Goddelijke tusfchenkomst opgewekt , zijne hulde aan j E H OVA door o fferanden toebragt , welke íieeds met gebeden en dankzeggingen gepaard gingen. Offchoon men den oorfprong
der offeranden misfchien alleen te zoeken hebbe in de
dankbaarheid van den voor Gods zegeningen gevoeligen
mensch , willen wij hier echter niets bef isfen , daar
wij hieromtrent met zekerheid niets uit de gewijde
fchriften leeren kunnen. Deze wijze van vereering der
Godheid vinden wij voorts ten allen tijde bij de Iss aéliten in gebruik , nu in eene meerdere, dan in eene
mindere mate. Hierin beflonden ook grootendeels de
godsdienstplegtigheden der Grieken. H o nI E R u s geeft
ons (Ilias I) eene zeer volledige befehrijving van eene
offerande, welke de Grieken aan A P 0 L L 0 moesten toebrengen , om zijnen toorn af te wenden . want ook
hiertoe werden de offeranden zeer dikwijls door de Grieken gebezigd. Kozen de Aartsvaders meestal zoodanige
plaatfen tot offeren uit, welke door eene gewigtige gebeurtenis belangrijk waren, zoo als wij van A B R'A H A,M
lezen , dat hij 'te 1Vlorea , Bethel en op andere plaatfen
altaren oprigtte , en bij Berfeba een bosch plantte ter
gedachtenis. De Grieken verrigtten dit, even als wij
zulks na de oprigting van Tabernakel en Tempel bij de
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Israiliten vinden, in de tempels, welke zij den Goden
gewijd hadden , en voor Troje ook voornamelijk op het
flrand bij de fchepen, gelijk uit boven aangehaalde plaats
te zien is.
Waren het ten tijde der Patriarchen nog de hoofden
der huisgezinnen , die het offer, aan JE H OVA toegebragt, ontwaken , bij HO ME R u s zien wij, dat deze
plegtigheid ook nog toen ter tijd door de hoofden des
volks verrigt werd, zoo als Ilias I en II , waar A G AMIEMNON het offer voor APOLLO en JUPITEtt
ontfteekt; en Odysfea XIV verhaalt hij , hoe E um E u s, eer hij Voor U L Y S SE S den maaltijd aanrègtte,
den Goden offerde. Er waren echter in het Griekfche
leger ook bovendien perfonen , welke er bijzonder toe
verpligt waren , om de offers te ontfteken. Zoo vinden
wij , Ilias I , van den Priester C H R Y S E S , Boek V
van DARES en HYPSENOR melding gemaakt, en
Ilias VI wordt T H E A N 0 priesteresfe van iu I N E R VA
genoemd. Daar wij echter gezien hebben, dat de Trojaanfche oorlog ten tijde der Israélitifche Rigteren
heeft plaats gehad, zoo weten wij ook, dat bij de Israèliten toen ter tijd niet alleen eenige bijzondere perfonen , maar een geheele [lam tot de dienst der Godheid
afgezonderd was.

Om nu van de verfchillende wijze , waarop bij beide
volken de lijken behandeld werden , niet te fpreken ,
willen wij hunne gedachten over den toeftand des menfchen na den dood gadeulaan. Deze waren hoogsteenvoudig en zinnelijk. Dat er na den dood nog iets van den
mensch overbleef, hierin kwamen beide overeen. De Grieken verdeelden daarom den mensch in het cWbu of hunne
eigene perfoon (a„ T , • ) en de ,^„ x y, welke in vorm en gedaante wel met het ligchaam overeenkwam, maar evenwel
onzienlijk en ontastbaar was . A C H IL L E S immers wordt
gezegd, Ilias XXIII. vs. 103, zijne handen naar de 4,uzo
van P A T R o C L u s te hebben uitgeftrekt , maar die niet
te hebben kunnen vatten. Hier wordt er nog, als een
derde beftanddeel van den mensch , het d11waoy bijgevoegd , hetwelk vers 72 bij verwisfeling voor de 4,ux^
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fchijnt in de plaats geheld te worden. De 4,v, bij
den dood van den mensch , zoo die natuurlijk was ,
uit den mond , (Ilias IX. vs. 409) of zoo een held aan
zijne bekomene wonde ftierf,, uit deze zeer fnel uit
(Ilias XIV. vs. 519) begaf zich naar de bene--gande,
denwereld of het verblijf van P L UT 0 , genaamd ,
(Ilias XXIV. vs. 856) waar zij echter niet eer toegelaten
werd, dan nadat aan het ligchaam, waaruit zij was
getogen , de laatfle eer bewezen was. (Ilias XXIII.
VS. 72.)

De benedenwereld was dan het behendig verblijf voor
dit overfchot van den mensch , waar hetzelve alle neigingen en gezindheden behield, en ook dezelfde bezigheden waarnam , waarmede het ligehaam zich onledig ge
Dit zien wij ander anderen Odysfea XI -houd,ena.
waar U L V S S E s, in de benedenwereld nedergedaald zijn
zijner afge(lorvene vrienden
-de,fchimn
herkende, doordien zij door hunne gedaante en handelingen zich ten duidelijkfte deden kennen.
Dat het teríiond na den dood met den mensch niet
geheel gedaan was , maar dat er nog iets van hem overbleef, was ook der Aartsvaderen gevoelen. Iíoe toch
zou anders J AK 0 B, meenende dat zijn zoon j o z E F
dood was, kunnen zeggen: „ dat hij rouwbedrijvende
tot zijnen zoon in het doodenrijk (den Lilts?J., niet het
graf) zou nederdalen ?" Gene. XXXVII: 35. Het leven
werd door hen eene reis der vreemdelingfchap naar het
vaderland der ruste genoemd , en liet herven als een
verzamelen tot hunne vaderen be(chouwd. Niet dat dit ,
dunkt mij , van het ligchaam op te vatten is , hetwelk
toch na den dood der aarde ter bewaring werd overgegeven, opdat liet zich met liet Prof, waaruit het genomen
was, weder zou kunnen vereenigen ; maar van de 4:'-2]
of ziel, welke na den dood het ligchaam verliet, om in
eenen Baat van rust en werkeloosheid over te gaan. Dit
verblijf, welks ingang aan liet uiter(Ie der aarde was,
lag in den diepalen afgrond en akelige duisternis gehuld,
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waarheen de fchimmen van alle overledenen zich begaven, en zich in een' en denzelfden toeland bevonden ,
zonder onderfcheid van rang of Raat. IIet zij ons ver
hier eene plaats uit het boek . Job aan te halen -gund,,
welke ons dit ten duidelijk(1e leert. Daar lezen wij
toch, H. III: 17-19:
Daar houden de geweldenaars op met woelen;
Daar rusten zij , vermoeid en krachteloos;
Daar hebben de !laven eene volkomene ruste,
En hooren de (femme des drijvers niet ;
Daar zijn kleinen en grooten dezelfden ;
Daar is de flaaf vrij van zijnen heer.
Dat dit het gevoelen der Grieken niet was, hebben
wij reeds boven gezien , en fchijnt liet ook niet ten tijde
van E U R I P I D E S geweest te zijn. Iloe toch zou anders H E C u n A hebben kunnen vreezen , dat zij , die
eertijds Koningin , doch nu flavin was, ook als zoodanig in dc bcc tienwereld zou verkecren ? (E u R I t' I-

Ilecitha, vs. 53 2 .)
De naaatfchappelijke toe/land. -- Principio rerum, gentium nationunaque imperium penes Reges erat.
DES,

-

2.

Zoo vangt j US T I N u S zijne gefchiedenis aan ; van
welk gevoelen ook c I c E R o is , wanneer hij , de Legibus, Lib. III. Cap. 2 , zegt : Omnes antiquae genus
quondam Regibus paruerunt; en, offchoon wij volkomen met hen in(lernmen , fchijnt echter ook deze regel
aan eenige uitzondering onderworpen te zijn. Bij de
Hebreérs ten min('e fchijnt dit, dunkt mij , geene plaats
gehad te hebben. Ten tijde der Patriarchen toch waren
het de hoofden der huisgezinnen, die het hoog(le gezag
in handen hadden; waarvan wij een voorbeeld vinden
in T H A 1i A R, die door haren fchoonvader j U D A met
den brandilapel bedreigd werd. Men zou dit misfchien
ook eene foort van Monarchij noemen kunnen, even als
zulks de Theocratie was , waarmede dit volk naderhand
begiftigd werd , en waarbij zij j L H o V A tot hunnen
Koning aannamen. Bij de Grieken echter was, even als
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zulks bij de Romeinen plaats had , reeds in de vroeg(le
vorming van hunnen (laat, het bewind in de handen
der Koningen. Dit toch kan ons ook geenszins vreemd
voorkomen, wanneer wij bedenken, dat het veel gemakkelijker voor den mensch is, aan éénen , dan aan meerderen te gehoorzamen. En dat ook HOMER us de
eenhoofdige regering op hoogen prijs flelde , is u allen
bekend uit Ilias II vs. 204:
óvx kyc v vuorpxv^y. Eiq xoipxvoc FCTw

Hoe gering ook liet gezag dezer eerfte Koningen moge geweest zijn, zij honden in geene mindere eer en
aanzien bij hun volk, dan de Aartsvaders bij hunne
huis- en flamgenooten. Ook bij de Grieken befpeuren
wij een' grooten eerbied voor den ouderdom. Het waren vooral de grijsaards , die , door ondervinding wijs
geworden, de vergaderingen niet hunnen raad bijflonden
Dit zien wij op verfcheidene plaatfen in den wijzen NE ST O R, welken wij, Ilias IV. VS. 23, terwijl hij opflaat
om zijne flem te doen hooren , er deze woorden hooren bijvoegen: dat hij raad zou geven, omdat deze eer
den ouden toekomt. Ook hooren wij den jongen D I Ohl E D E s , in eene vergadering van helden , waaronder
hij zich met regt mogt fcharen , tot A G A ME M N O N
zeggen, dat hij fpreken zou, zoo men hem wegens zone
jongheid niet verachtte.
-Niets werkt voorzeker meer mede tot welzijn van
eenen Staat, dan dat dezelve op goede wetten en inrig.
tingen gegrond is. Het zoogenaamd jus talionis en de
wet, op: den doodflag bepaald, zijn, zoo ver mij bewust is , de eenigfle , waarvan wij in dit tijdperk melding gemaakt vinden. Daar deze Staten nog in hunne
cerfie opkomst waren, behoefden zij er voorzeker nog
niet vele, en konden de ontflane gefchillen , volgens
regt en billijkheid, door de Hoofden en Koningen gemakkelijk beflist worden.
Wij zouden thans nog kunnen fpreken over het aan-
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gaan van verbonden en verdragen ; het voeren van den
oorlog, dien geelel der menschheid, dien wij reeds zoo
fpoedig zijne woede zien uitoefenen; doch, daar deze
gewis weinig heeft bijgedragen tot heil van het nienschdom , willen wij ons nu liever bepalen bij die zaken ,
welke tot welzijn van den Staat en tot veredeling van
den mensch zeer veel hebben toegebragt en nog medewerken.
3. Kim/lea en Wetcnfchappen. -- Wij zullen hiertoe
ons oog vestigen, i. op de werktuigelijke, e. op de
fraaie kuri/len, en 3. op de wetenfchappen.
i. Dat het de landbouw is, welken wij als de eerRe bron kunnen befchouwen , waaruit kennis en befchaving zijn voortgevloeid, leert ons de Schrijver van het
werk fur l'origine etc. , wanneer hij, Tom. I. pag. 63 ,
zegt: „ L'agriculture a donnd fuccesfivement naisfance
u la plus grande partie des arts; les arts oat produit
le commerce, et le commerce a nécesfairement occafionnd
quantité de réa leniens : it a même faut, par la feite ,
étendre ou reformer ces réglemens , à meiure que le
commerce f'est étendu et que l'industrie f'est perfectionnée, qu'il f'est introduit de nouveaux lignes de denrdes , qu'on a fait de nouvelles recherches et que l'abondance a produit le luxe ou la fumptuofité."
Dezen zien wij dan ook, bijna gelijktijdig met de veehoederij, in de vroegte tijden op aarde zijnen oorfprong
nemen. KAIN immers bebouwde de aarde, terwijl
ABEL zich met het verzorgen en oppasten van zijn vee
onledig hield. Na den zondvloed vinden wij ook N o'
ACH met den landbouw bezig. Deze kennis, om de
aarde te bebouwen , moge toen nog zeer eenvoudig geweest zijn , te meer daar de menfchen hun verblijf hadden in zulke ftreken , welke door groote vruchtbaarheid
uitmuntten, ten tijde van A B R A fI AM toch fchijnt dezelve, vooral de korenbouw, reeds groote vorderingen
gemaakt te hebben. Deze verbouwde reeds verfcheidene
foorten van tarwe, daar wij Gen. XVIII: 6 lezen, dat
zijne huisvrouw uit het fijnfie tarwemeel koeken bakte.
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I s A ii K , in het bebouwen des lands zijns vaders voet
volgende, had ook hierdoor zulke fchatten ver--fpor
worven , dat de Filistijnen hem dezelve zeer benijdden
(Gen. XXVI^. Dat de landbouw ook ten tijde van j AK 0 B geenszins onbekend was , blijkt ons, wanneer wij
lezen , dat j o z E F met zijne broeders in het veld fchoven bond. En welk eene hoogte moet de korenbouw
ook niet reeds toen en eerder in Egypte, die korenfchuur
van het Oosten , bereikt hebben ! Ook fchijnt de wijn
nadat N 0 A C H den eeralen wijnfok geplant en-bouw,
bedwelmend
vocht gefinaakt had, meer en meer vol
1t
te zijn ; zoodat men ten tijde van J A K o a den-makt
Sorec reeds als den uitmuntendllen en aangenaamflen
kende. Wanneer wij de wetten , door ni o z E s op akkers en akkerbouw gegeven, nagaan, zouden wij dan
niet zeggen , dat de inrigting van den Israélitifchen
Staat op den akkerbouw gegrond was ?
Is het wel noodig, M. H., tl aan te toonen, dat
ook de Grieken , ten tijde van H 0 M E R U S , land- en
akkerbouw beoefenden ? Wie is er toch, die het iade
Boek der Ilias gelezen heeft , en hieraan nog twijfelt ?
De befchrijving van A C H 1 L 1, E S' fchild levert ons
hiervan een ontegenzeggelijk bewijs op. Hierop was een
uitgetlrekt land afgemaald , waarop talrijke akkerlieden
hunne ploegen door de aarde dreven. Op een ander,
met gouden korenaren bedekt , maaijen de maaijers met
fcherpe sikkels het koren af, dat langs de voren valt;
terwijl drie andere maaijers , wien de jongens het opgeraapte koren overgeven , hetzelve in fchoven zamenbinden. Er wordt ook een wangaard op afgebeeld, waaraan een groot getal zwarte druiventrosfen hangt , uit
welke weldra het edel, verkwikkend vocht geperst zal

worden.
En wat de veehoederij betreft, daar toch deze de
voornaamfle bezigheid der Aartsvaderen was, behoeven
wij hierbij voorzeker niet langer í1i1 te (laan ; maar wil
liever nagaan, of ook de Grieken dezelve beoefen--len
den. Al ware het ook , dat men bij H o 11I E R U S geene
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uitdrukkelijke berigten hieromtrent vond , dan zouden
wij echter, dunkt mij , gerust mogen aannemen, dat de
veeteelt , hoewel niet op zoodanige wijze als aan de
Aartsvaderen, echter niet geheel en al aan hen onbekend
was. Dit blijkt ons immers ten duidelijkfte uit de me•
nigvuldige offeranden, waarvan 'wij gewag gemaakt vinden. Vanwaar kreeg men anders dat groot aantal osfen, fchapen en geiten, welke den Goden ter eere geofferd werden? En dat ook Grieken, even als Hebreërs,
met osfen dorschten , zien wij Ilias XX. vs. 495, vergel. met Deut. XXV: 4. Doch wat' zou ons dit duidelijker kunnen leeren , dan wederom de befchrijving van
het fchild van A C H 1 L L E s? Hier vinden wij op voor
vijand, op eene hoogte gezeten, de tc•-gefld,ho
rugkomst der witte fchapen en osfen afwacht. Deze naderen weldra, door twee herders begeleid, die , geen
verraad vermoedende, op hunne herdersfluiten een vrolijk deuntje fpelen. Den in hinderlaag gelegen' vijand
naderbij gekomen , worden zij door dezen omf ngeld en
van het leven beroofd, terwijl hij hunne kudde als buit
medevoert. H o M E R us verhaalt ons ook, Odysf. XIV,
dat u L Y s SE s bij zijn hof te Ithaca i2 Hallen had ,
waarin 36o varkens onderhouden werden. Het was bij
de Grieken , even als bij de Aartsvaderen , ook naar de
menigte van vee, die iemand bezat, dat zijne bezittingen gefchat werden. Zoo hooren wij DI 0 M E D E S,
(Ilias XIV. vs. Izo) zich op den rijkdom zijns vaders
beroemende , hem een' bezitter van vruchtbare velden,
uitgeftrekte bouwgronden en talrijke kudden noemen.
Wij vinden in de Ilias ook verfcheidene voorbeelden ,
dat helden zicti evenmin fchaamden , de zorg voor hun
vee op zich te nemen, als een A BRA HAM, I S A á K
en j A K 0 B. Zoo hooren wij b V. , Ilias VI, A ND R O M A C H E tot H E c u B A zeggen, dat hare zeven
broeders door A c H I L L E s op éénen dag omgebragt
waren, terwijl zij over hunne kudde waakten. Dat ook
A E N E A S foms zelf de zorg voor zijn vee op zich
MENGELW. 1831. No. 8.
Dd
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nam , blijkt ons onder anderen uit Ilias XX, waar
r. ES AB NE A S verwijtende toeduwt: ,, Heugt
tt die dag niet, op welken ik u , bij uwe kudde overvallende, met den grootften fpoed den berg Ida deed
afdalen ?" Daar dit echter tot de kinderlijke eenvoudigheid dier tijden behoort, willen wij hierover ftraks
nader fpreken. Dit zij thans genoeg over landbouw en
veehoederij. Laat ons nu nog kortelijk eene en andere
kunst en uitvinding gadeflaan , welke wij in dit tijdperk
in meerdere of mindere mate bekend zien.
Onder de eerfile uitvindingen , waarvan wij in de H.
S. melding gemaakt vinden , behoort die van het bearbeiden van koper en ijzer door T U BAL Of T U B A L
tC Al N, zoon van L A ME C II. Vie de metalen , in de
ingewanden der aarde verborgen , het eerst ontdekt heeft,
weten wij niet. T U B A L wordt ons wel als de eerde
bewerker der metalen opgegeven ; maar zij fchijnen reeds
toen ter tijd bekend geweest te zijn. Vele natuurlijke
oorzaken kunnen tot de ontdekking der mijnen medegewerkt hebben. Daar het door natuurkundige onderzoekingen gebleken is, dat goud en zilver, maar vooral
koper, hetwelk ook in de eerlle tijden het meest gebruikelijk metaal fchijnt geweest te zijn , niet diep in de
aarde verborgen zijn , kan hetzelve zeer gemakkelijk ,
wanneer door blikfem of aardbeving rotfen verbrijzeld
of gebergten vaneengefcheurd werden, ontbloot geworden en zoo tot de eerfie kennis der menfchen gebragt
zijn. Op deze wijze werd toch ook in de i7de eeuw
eerie goudmijn in Peru ontdekt. Omvergeworpene boomen deden eerren Indiaan de beroemde mijn van Potofi
kennen. Ook flortregens hebben hieraan niet weinig toegebragt, welke, met geweld afihroomende van het gebergte , het bovenzand met zich voerden , en op deze
wijze het met goud, zilver of ander metaal vermengde
zand ontblootten. Zeer fraai wordt dit ontdekken der
mijnen door L U C R E T i u 5 bezongen , in het Sde Boek
van zijn gedicht De rerum natura, vers 1242 very.:
AC H I r.
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Ignes, ubi ingenteis filvas ardore cremarat
Mont/bus in magnis , feu toeli fulmine mis/a;
Sire quad inter fe helium fylvestre gerentes;
Hostibus intolerant ignesn formidinis ergo;
Sire quad inducti terrae bonitate , volebant
Pandere agros pingues, et pascua reddere rura;
Sire feras interficere , et ditescere praeda :
Nam fovea atque igni pria est venerarier ortum ,
Quam fepire plagis faltum, canibusque ciere.
Quicquid id est: quacunque e caufa flammeus arder.
Horribili fonitu fylvas exederat altis
Ab radicibus, et terram percoxerat igni;
Manabat venis ferventibus in loca terrae
Concava conveniens argenti rivus et auri,
4eris item et plumbi : quae cum concreta videbant
Posterius clara in terris fplendere co/ore;
To//chant nit/do tapti levique lepore,
Et fimili formata videbant esfe figura
4tque lacunarum fuerant vestigia cuique.

De eeríie kennis aan de bewerking der metalen zal
voorzeker zeer eenvoudig geweest zijn. Door gebrek
aan berigten kunnen wij hieromtrent vóór den tijd van
ABRAHAM met zekerheid niets zeggen. Uit de vorderingen, die wij in den akkerbouw' befpeurd hebben, mogen wij gerust aannemen, dat men de tot denzelven
noodzakelijke werktuigen wist te vervaardigen, zonder
welke hij die hoogte niet kon bereikt hebben. Ook
werden er gewis tot het bouwen der ark, alsmede tot
het fcheren der fchapen, waarvan wij Gen. XXXI: 12
een berigt vinden , eenige werktuigen vereischt. Het is
echter ten tijde van M o z r s bij den tabernakelbouw ,
dat wij ook deze kunst tot eene aanmerkelijke volmaaktheid gebragt zien , vooral die om in koper te werken ,
daar de kunst , om van goud en zilver het een en ander
te vervaardigen, reeds ouder fchijnt. Men had toch ten
tijde van A B R A HAM reeds zilveren geldflukken , onder
den koopman gangbaar, Gen. XXIII: 16; de knecht van
A B R A HAM had ook voor de bruid van zijnen heer
gouden en zilveren kleinooden medegenomen, Gen.
Dda

372 BESCHOUWING VAN DE HUMANITEIT, ENZ.
XXIV: 22 , 53. j o Z E F ontving van FAR 10 eene
gouden halsketen ten gefchenke en dronk uit zilveren bekers, Gen. XLI: 42 en XLIV: 2.
Bij H 0 DI E R U S vinden wij verfcheidene bewijzen, dat
men te zijnen tijde in deze kunst reeds groote vorderingen gemaakt had. De wapenen zijner helden waren alle
van koper, Ilias IV. vs. Si I en XXII. vs. 560, Odysf.
XXI. vs. 423 en andere plaatfen. Ook wist men toen
reeds verfcheidene werktuigen te vervaardigen , zoo als
wij zien in de befehrijving van j U N 0'S wagen , Ilias
V. vs. 720 volg. En wanneer men , Ilias XXIII. vs.
110, de Grieken een bosch ziet omhouwen op den berg
Ida, ten einde P A T R 0 C L u s een' brandlapel op te
rigten ; wanneer wij Odysf. V lezen , hoe U L Y S S E S
in vier dagen een fchip voor zich in gereedheid bragt ,
waarin hij het eiland van c A L Y P S 0 zou kunnen verlaten, dan moeten er , dunkt mij , reeds verfcheidene
werktuigen bekend geweest zijn , welke hun dien arbeid
konden verligten. Hoe zou men anders ook zoo vele
ftrijdwagens hebben kunnen vervaardigen en zoo vele
fchepen bouwen, om nu niet van de woningen, tempels
en andere zaken te fpreken ?
(Het vervolg hierna.)

MIDDEL TEGEN DEN VERG•1FTIGEN BEET VAN
DIEREN.

D

e Eerw. J. G. F I S C H E R, eertijds Zendeling in
Zuid-Amerika, poogt de algemeene opmerkzaamheid te
vestigen op de waarfchijnlijke nuttigheid van gewoon
keukenzout , als geneesmiddel in geval van watervrees ,
zoo men namelijk mag onderbellen , dat, hetgeen beproefd tegen den beet van vergiftige slangen is bevonden , ook dezelfde uitwerkfelen zal hebben in de honds
Hij fchrijít: „ Ik heb alle foorten van pijn -dolhei.
gevaarlijke flangebeten door plaatfelijke aanwen--lijken
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ding van zout genezen , oenige uren nadat dezelve gedaan waren. Zoodra ik mijn middel cr op legde, nam
de pijn af, en de lijder werd neer kalm. Ik hield het
zout, een weinig riet water bevochtigd, op de wonde ,
tot dat dezelve geheeld was. Dit gebeurde doorgaans in
weinige dagen, en er volgden naderhand niet de minfte
nadeelige verfchijnfelen. — Ik zelf had nooit gelegenheid , een' dollen hond te zien , noch iemand , die van
een' dollen hond was gebeten; ik kan dus niet bij eigene
ondervinding van de watervrees fpreken."
Hij had onderfcheidene geneeswijzen , maar zag de
beste uitwerking , wanneer hij eene dikke laag plukfel ,
in ílerke pekel nat gemaakt, op elke wonde legde, of
op elke plaats , waar de tanden eenig merk hadden achter
huid niet gekwetst. Hij liet 'een of-gelatn,wsd
of anderhalf once zout in een pond zuiver water fnielten , en hield de wonden er bellendig nat mede. Het
plukfel moet tweemaal- op een' dag vernieuwd , en het
gewonde deel om de twee uren, bevochtigd , of door
den lijder gewasfchen worden , vooral indien Benige ontrustende teekenen , zoo als jeukte of pijn , zich openbaren.
In de Kent Herald en Morning herald van 28 Julij
1827 wordt het volgende geval verhaald : „ Een vriend
van ons was vóór eenige jaren gebeten door oenen hond,
die weinige uren daarna aan dolheid ltierf. Terftond bij
het ontvangen van den beet wreef hij zout in de wonde,
en bemerkte nooit eenig nadeelig gevolg , daar buiten twijfel het zout de kracht van her vergif vernietigd, en
den man hoogstwaarfchijnlijk bewaard had voor liet ver
-fcbrikeljvn
aan de watervrees."
De Heer F I SCHER had in Bisfchop L O S K I E L'S
History of the Misfrons of the Moravian Church in
North-America gelezen, dat er onder oenige Rammen
lieden waren , die zich over den beet van Hangen geenszins verontrustten , alzoo zij in het zout een veilig geneesmiddel daartegen hadden , zoodat zij zelfs voor een
glas rum zich zoo dikwijls zouden laten bijten, als men
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maar wilde. „ Dit," fchrijft hij, „ was het, dat mij
bewoog, om de genezing van vergiftige beten door middel van zout te beproeven; en het ging mijne verwachting te boven. Men wende het ook aan tegen den beet
van dolle honden . welligt zal het gelukken."
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ade overleveringen, meerendeels bewaard in de liederen
van volken, die reeds vóór tangen tijd verdwenen zijn van
de aarde, fpreken van een overheerlijk eiland, dat vóór
eeuwen verre in het westen beftond, en den Ouden alleen
bekend was door de overdrevene befchrijvingen, welke zij,
die er nooit geweest waren, goedvonden van hetzelve te
geven.
Atlantis (zoo noemde men het éiland) lag diep in het
westen, en had eene groote uitgebreidheid ; hetzelve bood ,
in ongemeenen overvloed , dat alles aan , wat het merkwaar
onder de voortbrengfelen van onze planeet. De hoe--digles
veelheid van edele metalen en diamanten, aldaar opgegraven, was niet te begrooten , en leverde eene wonderbare ver
Planten van zeldzame fehoonheid vertoon--fcheidnop.
den eene gedurige opvolging van bloemen en vruchten , en
verfpreidden de zoetfle geuren; de dieren onderfcheidden
zich aldaar door kracht, fnelheid en reusachtige grootte;
en een edeler menfchenras genoot in vrede de overvloedige rijkdommen van een land, dat be[tuurd werd vol
billijke wetten en wijze inflellingen. Doch eenmaal,-gens
dus luidt verder de Overlevering , zijn de grondvesten van
dit gelukkig eiland, ten tijde eener geweldige aardbeving,
bezweken, en het is verdwenen in de golven van den Oceaan die het omringde.
Het flout vernuft en de ílandvastige moed van c o L u ton us hebben in lateren tijd dit zoo Iang verloren land doen
wedervinden; maar het lange tijdperk, gedurende hetwelk
Bmerika van de oude wereld was gefcheiden , is met dikke
duisternis bedekt gebleven. De gefchiedenis van deszelfs
oude en magtige Koningrijken , godsdienst, wijsgeerte ,
dichtkunst, ene. hecht zich door geenerlei zekere blijken aan
de ons bekende gefchiedenis des rnenfchelijken geflachts.
Enkele overbhjffelen van hooge oudheid zijn in de oogen
van den wijsgeer, die derzelver oorfprong verlangt te ken.
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nen, louter raadfels, wier oplosfng men te vergeefs zoekt
in den tegenwoordigen toeland der wereld. Amerika , zoo
als hetzelve door eene ondervinding van drie eeuwen aan
ons bekend is geworden, doet ons in zijnen (iaat van wildheid zien, dat de hoofditoffen aldaar het menfchengelacht,
hetwelk er woonde, geheel verdelgd hebben, terwijl bijkans
alle fporen van deszelfs gefchiedenis zijn vernietigd door de
aanhoudende werking van natuurkrachten, waaraan niets ver.
mag te wederulaan. Zoo hier, als elders op aarde, kan de
onderzoeker minder den mensch en diens lotverwisfelingen
leeren kennen , dan wel andere voo.tbrengfelen der natuur,
die geene zoo groote veranderingen ondergaan hebben, en
deswege beter te kennen zijn. De opmerker mag dan met
dubbel genoegen f}Ilftaan bij deze zoo groote en talrijke
voortbrengfelen der natuur, weke even zeer, als de eerfre
ontdekking, den naam van Nieuwe Wereld aar. Amerika zouden mogen geven. Hier werd het berigt van de vorming der
bergen als met verbazend groote letteren gefchreven. De
top van de bergketen der Andes, die zoo boog boven de
wolken zich verheft, en waarvan het voethuk Reeds wordt
ondermijnd door onderaardsch vuur; de ontzettende zijtakken
der bergen in Brazilië, welke diamant en de rijkoe goud.
aders in zich bevatten ; voorts de verwonderlijke lagen van
fieenkool in Noord Amerika , bieden den natuurkundige een
wijd veld voor onderzoek en beoefening der vroegere ge.
fchiedenis van den aardbol. De dieren zelve, die er heden
ten dage beiiaan, vertoonen ons eene vreemde verzameling
van ongewone gedaanten, terwijl wij tevens niet zonder verbazing kunnen denken aan de ongemeene vormkracht, die
de Nieuwe Wereld eertijds had, waarvan wij nog fporen
zien in de reusachtige geraamten, welke aan de boorden van
de Rio de la Plata of van de Rio de San-Francisco gevonden, of door de Rio de Contat naar de zee afgevoerd worden. Maar in liet plantenrijk vooral openbaart zich nog
meer bijzonder her wonderbare vermogen der natuur in dit
uitgebreid land. Indien de plantkunde van eenig aanbelang
is voor de kennis van de aarde en van het klimaat, voor
zoo verre de betrekking tot de zou hier in aanmerking moet
komen , geldt dit bijzonder omtrent Amerika; want het plan renrijk is hier nog niet aan de heerfchapptj van den mensch
onderworpen t en heeft bijkans overal diens pogingen verijdeld. De talrijke verfcheidenheden , welke de planten in
-
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een groot gedeelte van Zuid- Amerika opleveren , verdienen
allezins de opmerkzaamheid van natuurkundigen.
Het bloeijend rijk van Brazilië bevat ten naastenbij een
derde gedeelte des vastenlands van Zuid-Amerika, befproeid
wordende door den Oceaan, ter lengte van vele honderden
mijten, en eene menigte havens voor den handel van Europa
aanbiedende. Twee groote wateren , die men wel twee
zeeën van zoet water zou kunnen noemen, de Rio de la
Plata en de Ixazonen- rivier, vormen in het Noorden en
Zuiden deszelfs natuurlijke grenzen. Ten Westen is het omgeven door rivieren, welke in deze breede (hoomen uitloopen, door de Paraguay en de Madeira, wier bronnen zeer
nabij elkander zijn. Dit ongemeen groot land , tot nu toe
zoo weinig bekend , van 4° i8' noorder- tot 340 55 1 zuider
Oceaan tot 67° ooster-lengte van Pa--bredt,nva
heeft eene verwonderlijke verfcheiuitflrekkende,
rijs zich
denheid van grond. Men ziet er, in de nabijheid der hoog
bergen, uitgellrekte vlakten en heuvelachtige ítreken -fle ,
bedekt met bosfchen en velden, die verdeeld zijn door ontelbare beken en breede Rroomen, die befproeid worden door
groote meren, of door overtirooming veranderen in onmetelijke moerasfen. Men geniet er overal de voordeelen van
een gelukkig klimaat. Overal vindt men er de rijkdommen
der keerkringen met den heilzamen overvloed van de gematigde luchtftreek vereenigd. Het plantgewas verftijfc er nooit
door den adem des winters. De grond, deeds in de kracht
der jeugd, biedt te gelijk de voortbrengfelen van den herfst
en die der lente aan, en het groeijend rijk fclijnt in gedu.
rigen lofzang een fcheppirgsfeest te vieren , terwijl duizenden planten wegens kleur en geur allen even verwonder
lijk zijn.
Men kan Brazilië van den zeekant niet naderen , zonder bijna overal getroffen te worden door deze pracht en
grootheid der plantenwereld. De zandwoestijnen aan de kust
van den Oceaan maken Hechts een, bij vergelijking, zeer
klein gedeelte der noordelijke gewesten uit , met name de
lancdes grandes de Ceara, tusfchen 2° en 3° zuiderbreedte,
en in het zuiden vooral , tusfchen Porto-Alegro en MonteVideo, van 29° tot 34° zuiderbreedte. Menigvuldige plasfen
zout water en eene reeks van meren, evenwijdig met den
Oceaan, bewijzen, dat de 4tlantifche zee allengs terugge.c eken is. Oc,k vindt men hier en daar breede fireken met
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dor zand bedekt, waar Hechts eenige planten groeijen , die
een' ziltigen grond beminnen. Op deze weinige uitzonderin.
gen na, vertoont er zich Bene verwonderlijke groeikracht,
en de kusten zijn bedekt met velerlei plantgewas. Waar de
grond zich Reil verheft, is dezelve bekroond met bosfchaadje
van donkergroene kleur, waaruit de palmboomen zich hoog
verheffen, en den reiziger in de verte reeds fchijnen te begroeten. Daar, waar het land allengs afhelt en vlak wordt
langs de baaijen, welke diep binnenwaarts loopen, ziet men
voortbrengfelen uit het plantenrijk , die aan de kustlanden
der keerkringen bijzonder eigen zijn , en wel voornamelijk
dier boomfoorten, welke door eigene takken tot op groote
affkanden zich voortplanten. Derzelver digt loof dekt het
ftrand met eene vlecht of kroon , waarvan het lichtgroen
dikwerf fraai affteekt bij de roode vederen van den Ibis, die
zich op de takken nederzer.
Wanneer men verder in het binnenland zich begeeft,
komt men aan den voet van eene tamelijk hooge bergtireek,
die nu eens zeer nabij de zeekust is , dan weder iso tot
t90 mijlen daarvan verwijderd en meestal evenwijdig met
dezelve loopt. De gewone naam is daarom ook bijna' overal
Serra-do-iWar, of Cordillères der zee. Deze bergketen ,
grootendeels uit graniet beftaande, begint in het zuiden van
het gewest Fernambuc. Aanmerkelijk lager wordende, loopt
dezelve onder de gedaante van heuvels voort door het oostelijk gedeelte van Bahia, verfchaft eenige bronnen voor de
naakte en heete vlakten van dit landfchap, en vertoont zich
weder hooger ten zuiden van Rio Peniagapa. Derzelver kegelvormige toppen eindigen zelden in vlakten van eenige uit.
gebreidheid; fommigen bereiken eene hoogte van meer dan
3000 voeren, en vertoonen eene ruwe woestheid, die fterk
affleekt bij die voorrbrengf&eu eener milde natuur, welke gewoonlijk de oorfpronkeiijke bergen omgeven. De grond, die
de granietbrokken van de Serra-do-Mar bedekt , is eene
zwarte en vette teelaarde, of een rood en zwaar zand, dat
goudhof bevat. In de dalen ziet men uitgebreide moerasten.
Daar is de grond nooit zoo droog, als in de pmjnboombosfchen
van Duitschiand; want dezelve wordt befproeid door eene
menigte beken, en bevochtigd door de uitwafemingen van
overvloedig houtgewas. Deze bergketen, de voot'muur des
lands van de zeekust, is in de ganfche uitgeftrektheid bedekt met hoog en digt geboomte, zoo oud fchier als de rot.
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fèn, in welke het geworteld is, hetwelk van de ongemeene
groeikracht en vruchtbaarheid des lands getuigt.
De reiziger, die deze groote natuurtooneelen befchouwd
beeft , zou vruchteloos beproeven , om aan anderen den inddruk mede te deelen , welke hem verbaasd deed flaan. Met
g;eene woorden kan men dat trotfche aanzien dezer boomen
1,efchrijven , die hunne kruinen hoog in de lucht verheffen,
noch den rijkdom en de verfcheidenheid der bladeren , noch
cie menigte fchitterende kleuren van ontelbare bloemen , noch
cie door elkander flingerende ftruiken , noch de buigzame
,rianen of kruipende planten, noch de fraaije heesters, die
op de trammen van oude boomen een nieuw groeijend rijk
',nestigen. Wat is de natuur hier groot, rijk en verheven 1
De aanfchouwer ontwaart zekere huivering, en tevens ge
hij, dat zijne ziel zich verheft op het gezigt van-troel
2:oo veel fchoonheid. De indruk van ontzetting, door de
eenzaamheid der bosfchen en derzelver fombere donkerheid
veroorzaakt, gaat gepaard met eene aangename verrasfing
-wegens het ongewone der verfchijnfelen , en met eerbiedige
bewondering van de onbeperkte Magt, welke hier eene nieu.
'we wereld voor ons ten toon ftelc, en eene tot nu toe onbe.
kende taal tot ons (preekt!
Deze bosfchen beflaan , in de oostelijke gedeelten van Bra
onafgebroken vele duizenden vierkante mijlen, en zijn-zilë,
bekend onder den naam van mattogetal, of algemeen bosch.
Dezelve verfchaffen eene fchuilplaats aan die benden wilde
Indianen, welke nog niet ten onder gebragt hebben kunnen
worden door de Portugezen , maar gedurig rondzwerven te
midden dezer onmetelijke wildernisfen. Daar is het verblijf van
den luijen Coroado, den woesten Puri, den wreeden Potocado
en van andere minder talrijke Rammen, die van de jagt of
vischvangst, of van de teelt van een weinig mars, manioc of
bananen leven. Reeds is een aanmerkelijk gedeelte van dit
verbazend groote bosch, zoo aan den zeekant, als meer binnenwaarts , in de oorden , waar Portugezen wonen , geveld
en tot den landbouw bewerkt geworden. Maar slechts enkele
volkpiantelingen hebben het gevaagd; in het binnenfee des
wouds tot aan de oevers der groote rivieren door te dringen.
De vruchtbaarheid van deze ongerepte bosfchen (matto vir.
gens), waar de hagen der bijl nog niet gehoord werden, is
bijkans ongeloofelijk. Wanneer men het zwaar geboomte
afgebrand en den grond geheel ontbloot heeft • mag men ho-
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pen, van fnijboonen, maïs, manioc, koffij, katoen en fuikerriet eenen oogst te bekomen, die van 150 tot Soo maal
de hoeveelheid van het uitgezaaide oplevert. Doch laat men
het ontgonnen land eenige jaren aan zichzelve over, zoo
keert het weldra weder tot zijnen oorfpronkelijken toe(tand
terug, en wordt bedekt met Bene menigte boomen en heesters, die fchielijk groeijen , en in Brazilië onder den naam
van capoera bekend ttaan.
Zeldzamer zijn deze oorfpronkelijke bosfchen in dè (treken
ten noorden van Fernambuc, en op de bergen, heuvels en In
de dalen van de Serra.do-Mar,, in het midden van Brazilië.
De grond van deze dorre oorden , meerendeels uit graniet_
steen en kalk befiaande , fchijnt niet zoo gefchikt te zijn
voor zoo prachtige wouden, die er zelc'zamer voorkomen en
afgewisfeld worden met catingos of bosfehen , 'welke regelmatig hunne bladeren verliezen. Hoe meer men echter de
evennachtslijn nadert, ten noorden van de fnelvlietende rivier
Parnahylia, hoe menigvuldiger men zulke aloude bosfchen
aantreft. De zon, die hare ftralen daar loodregt neder.
fchiet, fchijnt aan den grond die verbazende groeikracht te
fchenken, welke in ftaat is, zoo monfterachtige gewasfen te
doen opfchieten. Donker als de nacht, en verward als de Chaos,
ftrekt zich een bosch van reusachtige boomen van den mond
der Amazonen.rivier tot voorbij de bezittingen der Portugezen
ten oosten uit. Men vindt er denzelfden rijkdom, dezelfde
grootheid en dezelfde heerlijkheid van vormen, als in de
zuidelijker gewesten; maar de groei fchijnt onder den invloed
van de felfte hitte, van overvloedige en bijna dagelijks val
regens , en van menigvuldige overfrooaningen der rivie--lend
ren op verwonderlijke wijze gedurig aangezet en verhoogd te
worden. De trotfche boomen , gelijk ook de teederiie plan.
ten, vieren telkens een jeugdig lentefeest, daar zij, bij hunne
ontwikkeling, de hooge kruinen fier verheffen en uitbreiden ,
en met ontelbare bloemen bedekt zijn. Ten tijde van het
rijpworden vallen er zaden en vruchten van ongewone gedaante af , en liggen foms ter dikte van een' voet op den
grond. Wanneer nu alle deze voortbrengfelen van het plantenrijk weder beginnen te kienen en te gisten, ontwikkelt er zich zeer veel koolzuurtlof, en dikke dampen
verheffen zich boven deze bosfchen. Het water loopt
onophoudelijk langs de kruipende planten, die, als een
zware baard, langs de takken van her geboomte nederh*n.
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gen. De bromelia's fchijnen door de natuur gevormde vergaderbakken te zijn, om het water op te vangen; maar eenige
flralen eener brandende zon zijn toereikend, om al dit vocht
te verteren, en dan volgt weldra de ontbinding op de krach
levensontwikkeling. De natuur, in het plantenrijk an--tigfe
ders zoo kalm en ordelijk, fchijnt hier behagen te fcheppen
in het aannemen van vreemde en zonderlinge vormen. 'De
heesters zijn gewapend met doornen , die gevaarlijke wonden
veroorzaken. De paimboomen hebben punten, die fcherp zijn
als naalden. Lianen, gelijk vlechtwerk in elkander gehecht,
laten een melkachtig lap vloeijen, dat de zinnen van den
reiziger bedwelmt, die, de verdoovende uitwafemingen van
den ofasfacu ontwarende, zich ijlings van dezen moordenden
Chaos verwijdert, om de vreedzame en veilige pracht der
aloude bosfchen van de Serra-do-Mar weér op te zoeken.
Men begrijpt dus ligt , hoe in die treken fteeds zekere lom.
berheid de ziel des zwervenden Indiaans fchiint te beheer
akelige dier donkere en een--fchen,divrkto
zame wouden, overal ziet, of meent te zien, die fooken,
welke eeniglijk in zijne verwilderde verbeelding betlaan.
-

TAFEREELEN VAN RUSLAND.

(Vervolg van bl. 333•)
Lijfeigenen. Verworven en Erfelijke Adel.

V

an de oorfpronkelijke eenvoudigheid der zeden, aan de
oude bewoners van Rusland eigen , is een der edelae en
fchoonfte trekken volkomen bewaard gebleven , de achting
namelijk voor bejaarde lieden en bijzonder voor de ouders.
Men weet geen voorbeeld, dat een zoon, al is hij zelf ook
reeds lang hoofd eens huisgezins, zich tegen zijnen vader
op eene ruwe of onbefchofte wijze gedragen heeft, Dikwerf
trof het mij , wanneer ik zag , dat vurige mannen , die anders geene tegenfpraak konden dulden , en gewoon waren ,
in eigen huis alles aan zich te onderwerpen, zich , in de
woede van den toorn zelfs, op het eerfte woord van hunnen
hoogbejaarden vader , als kleine , bevreesde kinderen gedroegen. Dit getuigt van ongemeene goedhartigheid , waarmede
bij eene goede leiding zeer veel is uit te regren. Niet zoo
kinderlijk is gewoonlijk het gedrag van den lijfeigenen ten
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opzigte van zijnen heer. Aan dezen onderwerpt bij zich,
wel is waar , naar het uiterlijke , zoo als men maar al te
duidelijk ziet, wanneer zij elkander ontmoeten; maar zijn
binnen(Ie kampt altijd tegen deze onnatuurlijke betrekking.
Hij doet derhalve fechts , wat hij moet doen, en niet durft
nalaten , daar bij eenen (laaf zelden goede wil plaats heeft.
Daar zijn wel vele heeren, die hunne laven menfchelijk, ja
zelfs minzaam behandelen; doch het getal der zoodanigen is
verreweg het klein(le. Dat de lieden zich uit oude gewoonte
in die vernedering fchikken , is geen bewijs voor de regtvaardigheid der zaak zelve. En dat vele lijfeigenen, wanneer
zij van hunne heeren de vrijheid erlangd hebben , na verloop van eenige jaren uit eigene beweging zich weder in de
vorige dienstbaarheid begeven , bewijst geenszins hun geluk
in dien toeland , gelijk menigeen wil beweren , maar Itrekt
veeleer ten blijk van geheele ontaarding en ganfche onder
edel menfchelijk gevoel , wanneer het koste.-drukingva
lijkite aller goederen , de vrijheid , als eene nietige zaak behandeld en tot eiken prijs weggeworpen wordt. Daar over
dingen van dezen aard bij alle befchaafde en op menfchelijk_
heid aanfpraak makende lieden Hechts ééne ftem is, zoude het
nutteloos zijn , van een zoo treurig verfchijnfel meer te zeggen. Moge ook daar eerlang aan die verkeerdheid een einde
komen , gelijk dezelve reeds in alle befchaafde landen te gelijk met de wilde dieren , als de laatste fporen van de oude
barbaarschheid , is verdwenen !
De adel des lands is verdeeld in twee wezenlijk onder
adel door geboorte , en adel uit hoofde-fcheidnklas;
ambt,
dat
bekleed
wordt. De eerde is meestal in
van het
het bezit van grooten rijkdom ; de tweede heeft de voorregten van aanzienlijke posten. Alle ambtenaren worden in
zestien klasfen (tfchin) verdeeld, van welke de acht eerften
tot den adel behooren. In de eerfle klasfe is de iijkskanfelier, in de acht(ie de hofraad, in de zevende de kollegie.
raad, in de zesde de ftaatsraad , enz. Zoodanige benoeming
is Toms ook flechts een eertitel. Dus heeft b. v. ieder gewoon hoogleeraar aan Bene hoogefchool den titel en rang
van hofraad, en na vijf jaren van getrouwe dienst wordt hij
kollegieraad, en komt alzoo in de zevende klasfe. Alwie
tot eene dezer acht klasfen behoort, en hiertoe kan alleen
een man, die eenig openbaar ambt bekleedt, behooren, heeft
hij daardoor niet Hechts perfoonli,k voor zich den adel, maar
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laat denzelven ook erfelijk na aan zijne kinderen en opvol.
gers. Volgens eene wet van P E T E R I, is dele ambtsadel
van de acht eertte kiasfen volkomen gelijk te (lellen met den
anderen erfelijken adel , en de amotenaar van de achtlle
klasfe, al ware hij ook een boerenzoon, moet even zoo
goed voor adellijk gehouden worden , als de geboren graaf
of vorst. Ja, bij openbare optogten, bij kerkelijke plegtigheden , bij voorftellingen ten hove heeft de ambtsadel den
voorgang boven den adel , die alleen door geboorte is ver
boerenzoon , die hofraad is , gaat voor den-kregn,d
graaf en prins, wanneer de laatfte geen ambt heeft en niets
dan graaf of prins is. Adellijke familiën, in den Duitfchen
zin des woords , vindt men weinig in Rusland, daar alleen
de vorften en graven , of knaefen, tot dezelve gerekend kunnen worden. Men onderkent den ambtsadel teruiond aan het
borduurfel op de kleeding, waardoor die van de acht eerfle
klasfen naauwkeurig onderfcheiden en met een' oogopflag te
kennen zijn ; terwijl de graaf en prins , als zoodanig, door
geen uiterlijk teeken zich onderfcheiden. Wanneer een onbekende voor de eerfile maal in een gezelfchap komt, of
wanneer hij op reis den postmeester moet fpreken , is ge.
woonlijk de eerlie vraag, niet of hij rijk of arm , baron of
graaf is, waarop men weinig acht geeft, maar kakoi tfclzin ?
(tot welke klasfe?), ten einde men hem overeenkomflig zij
kan behandelen. Evenwel weten geboren adel--nerag
lijken, door hunnen aanhang en door de middelen, welke hun
ten diende (laan , zich veelal voor dit verlies fchadeloos te
!tellen; dewijl zij, die in de maatfchappij iets willen bereekenen, Benig ambt zoeken te bekomen, en, wanneer zij het
verkregen hebben, met den nieuwen titel naar hun landgoed
terugkeeren. Intusfchen blijft liet eene zeer gepaste inrig_
ring, die de aristocratie van den erfelijken adel krachtig te
Dus zal in Rusland allengs een eigenlijke mfd.-genwrkt.
del/land ontslaan, die tot nu toe ontbrak, daar men in dit
land, volgens de aloude inrigting, flechts twee klasfen,
heeren en Haven, kende, en de burgerland in 't geheel nier
be(iond.

(Het vervolg hierna.)
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(Uit het Fransch.)

E

r beílaat, met betrekking tot het onderwijs van de klasfe
der armen, een gefchilpunt. Beurtelings fielt men deze onderwijzing voor , Of als gevaarlijk voor de maatfchappij, Of
als eene der gelukkigste vorderingen. De ftelregel, die firekt,
om het volk in onwetendheid te houden , heeft langen tijd
den boventoon gehad; en zij , die haar voorulaan, fparen
geene pogingen, om haar slaande te houden in landen, waar
zij de meeste kracht heeft, of haar dáár te doen herleven ,
waar de befchaving haar heeft doen verkwijnen. Hetgeen
een volk wezenlijk noodig heeft , zegt men , is zedelijkheid.
Deze is de echte grondlag van openbare veiligheid , van den
voorfpoed des lands, van de rust en het geluk der huisge.
zinnen. Bij gevolg is eene enkele onderrigting noodig, —
het godsdien/fig onderw/. Eene opvoeding, waarvan de
Godsdienst het beginfel is, zal de werkzame klasfe omtrent
hare pligten inlichten, zat haar de beoefening gemeenzaam en
gemakkelijk maken, en aan haar, evenzeer als aan de maat.
fchappij, den zekerften waarborg geven van orde en van
voorfpoed. Alle verdere vcrftandelijke ontwikkeling is over.
bodig, zoo niet verderfelijk. Zij bewerkt niets anders, dan
behoeften op te wekken , die orvervuld blijven, bedriegelijke
eerzucht wakker te maken , den eenvoudigen mensch ontevreden te doen zijn met zijne maatichappelijke betrekking,
hem van den noodzakelijken arbeid af te houden , hem wel.
ligt, door het lezen van verkeerd gekozene of met Hechte
oogmerken aanbevolene boeken, aan de ongodsdieníligheid,
aan de ondeugd , aan de ellende ter prooije te geven.
Wij zullen al de bewijzen , waarmede de voorlianders van
het volksonderwijs deze hellingen betlrijden, niet ophalen.
Het ' is ons genoeg te zeggen, dat zij aan hunne partij eene
daadzaak tegenftellen, en , naar onze meening , eene beflisfende daadzaak. Zij willen, dat men den Raat der zedelijkheid
des volks onderzoeke in landen , waar men niets voor het onder.
wijs doet; en liet kost hun geene moeite , in dat onderzoek een
bewijs te vinden, dat luide ten voordeele van het volkson.
derwijs fpreekt. Wanneer men beproeft, om aan de gebreken van eene ontijdige of kwalijk beftuurde onderwijzing de.
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burgerlijke ongeregeldheden, de buitenfporigheden en misdaden der omwentelingen toe te fchrijven, kan het huin niet
zeer moeijelijk zijn, den oorfprung daarvan te vinden in de
ruwheid van zeden , welke noodzakelijk de onwetendheid
aankweekt. Eindelijk vertoonen zich de onverbiddelijke berekeningen der Statistiek, die het gefchil fchijnen te beflisfen , en de overwinning toekennen aan de voortlanders van
het onderwijs. Bij uitkomften, die bij opfomming uitgedrukt
flaan, valt de tegenfpraak niet ligt, en men kan de tastbare
voordeelen niet loochenen , welke die uitkomtten vertoonen
in landen, waar de inrigtingen de algemeenheid van het onderwijs beguniligen.
In den grond der zaak zijn de gemoedelijke voorganders
van deze beide tirijdige gevoelens het eens in de bedoeling.
Vraagt men aan de vrienden van het onderwijs, of zij eeniglijk bedoelen, om aan de arbeidende klasfe eenen uitgelirekteren kring van kennis te verfehaflen , wij gelooven, dat de
groote meerderheid zal antwoorden, dat zij het onderwijs
hoofdzakelijk te hulp roepen, als middel, om het volk meer
zedelijkheid te geven. Beiden beoogen dezelfde gevolgen.
Zij verfchillen alleen in het gefchikttle middel, om deze te
bereiken.
Het is ons niet onbekend, dat zich in de rijen der twee
partijen menfchen.v oegen , die gansch andere inzigten medebrengen. Men gevoelt , dat het hier de plaats niet is, om
er zich mede bezig te houden. In het gefchil, dat wij behandelen , zoo wel als in elk ander , dat men wenscht op te
klaren , heeft men regt, de vooringenomenheid van bijzonder belang en de verblinding des vooroordeels ter zijde te
Rellen.
Heden ten dage hebben de voorftanders van het onderwijs
de overhand. Hunne zaak fchijnt gewonnen , ten minfle bij
menfchen, die nadenken , en in landen , die in flaat zijn ,
zich aan het hoofd der Europefche befchaving te !tellen.
De ílrekking ten voordeele van het onderwijs maakt vorderingen, en behaalt dag op dag nieuwe overwinningen op de
volksonkunde. De geflichten van 'onderwijs zijn vermeerderd
en verbeterd. De gezuiverde leerwijze, hoe fïrijdig met de
gewoonte, is aangenomen, is door proefnemingen bevestigd,
en dringt ongevoelig door. Die goede uitdag is eene groote
weldaad. Wij zien er met welgevallen het voorteeken in
van eene gevorderde zedelijkheid , en van gelukkiger tijden
voor de volgende gefachten,
-
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Doch laat de zegepraal ons niet verblinden. Welke ook
de gronddwaling van het vervallen ftelfel zijn moge, eenige
der tegenwerpingen en befchuldigingen, ingebragt tegen de
aanhangers van het nu heerfchende ftelfel , verdienen onderzocht te worden , en zijn niet zonder kracht. Een kwalijk
begrepen, Plecht beltuurd onderwijs, met onbedachtzaamheid
gepaard en zonder onderfeheiding te werk gaande, kan betreurenswaardige gevolgen opleveren. Er zijn talrijke geval.
len , waarin hetzelve her middel zijn kan tot een ver
ontwikkeling van zondige-fchrikeljatbond
neigingen. Men kan er vele droevige voorbeelden van opnoemen. Indien men, om zich te ontdoen van dit bewijs,
zich tegen alle rede verhardde, om die voorbeelden tot de
klasfe van onontwijkbare uitzonderingen te brengen, zouden
wij niet fchromen, deze opmerking algemeen te maken, terwijl wij haar geheel ontlastten van hetgeen eene hartstogtelijke overdrijving er valsch en onbillijks in kon mengen. Wij
oordoelen, dat men weinig gedaan heeft, om eens bevolking
gerust te ílellen, voor zoo ver in het onderrigt, dat onder
haar bereik ligt, het onderwijs uitfluitend doel blijft. Wij
zeggen niet, dat men mets gedaan heeft; want wij gelooven, dat bij de beflisfing de balans der voor- en nadeelen aan
de zijde der verlichting zal overslaan: maar men is er verre
af van gedaan te hebben hetgeen men kon doen, en kon
doen zonder eenig bezwaar van moeite en kosten.
Er is in de volksopvoeding een gevolg na te jagen van
geheel ander gewigt, dan de verkrijging van zekere kundigheden. Zonder de talrijke nuttigheden van het onderwijs,
voor hem, die het ontvangen heeft, te miskennen; zonder
toeleg, om, in het minst, het belangrijke van deszelfs dagelijkfche toepasling, waar zij dienen kon, te verdonkeren;
zonder iets te willen ten beste geven van de dienfén',
welke deze aan de eenvoudigtle en meest onopgemerkte levenswijze betoonen kan, is er, behalve al deze voordeelen,
een minder in het oog loopend voordeel , niet uitkomende in
onmiddellijke en even ilellige uitwerkfelen , maar dat van
veel hooger waarde is , en dat men nimmer uit het oog behoorde te verliezen. Dit voordeel is van gelijk belang voor
het lot van elk afzonderlijk perfoon en voor de maatfchappij.
Het bevordert de zedelijkheid door middel der opvoeding.
Ziet daar het doel, waaraan alles in het lager onderwijs moet
ondergefchikt zijn; en het komt ons voor, dat een weinig
Ee
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opmerkzaamheid op de ware belangen van den mensch en
van de maatfchappij voltiaar, om het daarin eens te zijn,
dat de inrigtingen, beftemd om het onderwijs onder het volk
te verfpreiden, zich deze uitkomst boven alles ter bereiking
moesten voorflellen.
Indien deze opmerkingen juist zijn, (en wij vleijen ons,
dat, in de verdere uiteenzetting van dit oogpunt, meer overtuigende opmerkingen, dan die wij in Raat zijn te geven,
er de juistheid van zullen doen gevoelen) dan kan men het
zich niet ontveinzen , dat de meeste der inrigtingen, voor
het lager onderwijs beftemd, in dit opzigt veel te wenfchen
overlaten. Indien de wezenlijke gaping, welke men ontdekt, zkh bepaalde tot eenige achteloosheid of eenig gebrek
in de uitvoering, zou het genoegzaam zijn, deze aan te wij.
zen en hertelling te eifchen. Maar die gaping is te algemeen, om niet tot de eigenlijke en diepstliggende wortels
te zijn doorgedrongen. Zij wordt zelfs gevonden in het ontwerp dier inrigtingen , en kleeft dus de beginfels en de bedoelingen van derzelver (lichters aan. Getroffen door de on.
middellijke nuttigheden van het onderwijs, zagen zij niets,
dan hetzelve. Door het te geven , geloofden zij alles gegeven te hebben: zij handelden ten minire, alsof zij het geloofden. Wij weten wel, dat men ons zal zcggen, dat in
het ontwerp van onderwijs ook de zedelijkheid hare plaats
heeft; bijzonder , dat het godsdientlig onderwijs nooit opgehouden heeft toegelaten te worden ; en wij wenfchen ons
geluk bij het vernemen , dat reeds verfcheidene fcholen zich
in dat opzigt door tastbare verbeteringen onderfcbeiden;
maar over het algemeen kan men zelfs niet van verbeterde
fcholen zeggen, dat het zedelijk doel het doel zij, dat men
het ijverigst najaagt. Godsdienilig onderwijs wordt er gegeven; maar de godsdienftige geest heerscht er niet. Men
leert wel , waarin de pligt befia ; maar ter naauwernood onderwijst men, boe dien te beoefenen. De zedelijkheid ontilaat niet uit de kennis der pligten , maar inzonderheid uit
zedelijke indrukken en gewoonten. Dit is het gedeelte, dat
boven alles veronachtzaamd is.
Men meent aan de vorderingen van het zedelijk doel voldaan te hebben , wanneer men het godsdienitig onderwijs
naast de reken- en fchrijfkunst plaatst op de lijst, die tot
fchoolregel verstrekt. Dit is eene armhartige wijze, om het
kind op den weg te brengen, die den invloed van de gods-
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vrucht op hart en wandel te genieten geeft. Men is op het
punt, om er eene ver[landsoefening van te maken, en het
meest eene oefening van het geheugen. Nog meer. Vooronderftellende eene goede inrigting van het zedelijk onderwijs,
(en men weet wel, dat, in ver de meeste gevallen, dit
eene edelmoedige vooronderftelling is) welke ware nuttigheid
kan men er nog van verwachten, indien men, in den loop
van het onderrigt, uit gewoonte , de leerlingen op een flandpunt plaatst, dat in aanhoudenden ítrijd is met het onderwijs zelf; indien men , na hen onderhouden te hebben over
de pligten van matigheid, nederigheid, welwillendheid, belangeloosheid en alle deugden, die zoo zeer in het belang
zijn van perfoonlijke rust en maatfchappelijk geluk , rondom
hen de gelegenheden vermenigvuldigt , om in de jeugdige
harten op te wekken het gevoel van ijverzucht, eigenliefde,
jaloerschheid, eerzucht, en al die verkeerdheden en al die
gebreken, die zoo noodlottig zijn voor hen, die er mede be.
finet zijn, en voor hen, met wie men moet omgaan? Want
naar den gang , dien men volgt in de meeste inrigtingen van
volksbefchaving , is er niet een enkel der voorwerpen van
onderwijs, zelfs niet het godsdientig onderwijs, dat niet
aanhoudend zulke gelegenheden moet doen ontfaan; dat niet
in zekere mate die ongelukkige begrippen opwekt, waarvan
het onmiddellijk gevolg is , om den zedelijken invloed tegen
te werken en te verwoesten. Alle redenering is verder overbodig, waar de daden zoo klaarblijkelijk fpreken. Het is ge.
noeg, eenigen tijd eene fchool na te gaan, om te zien, dat
het onderwis alles inneemt en fchier het uitfluitend doel
wordt. De ouders, die er hunne kinderen beftellen, wach.
ten naauwelijks meer dan dit. De meester bemoeit zich al.
leen met de verflandelijke ontwikkeling der leerlingen. De
belooningen en loftuitingen komen niet tot hem , die zich
het best gedraagt, maar die het meest weet. Oplettendheid,
oefening en leerzaamheid zijn bij den fcholier genoeg, om
een voorbeeld zijner medeleerlingen te worden; men vordert
niets meer; en men is er echter niet onkundig van, dat deze
hoedanigheden hand aan hand kunnen gaan met de ondeu.
gendfte gezindheden. Men tracht deze laatfte zelfs niet te
ontdekken; nog minder, hulpmiddelen aan de hand te geven,
om ze te voorkomen of uit te roeijen. Heeft eenmaal het
kind zijne taak redelijk wel afgedaan , men vraagt het niets
Eet
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meer, en naar het gevoelen van vele onderwijzers heeft men
geen regt, het meer te vragen.
Welke ook de zijdelingfche invloed, dien men aan deze
wijze van opvoeding toekent, moge wezen op de zedelijk.
held, het valt bezwaarlijk te begrijpen , hoe een bind, op
deze wijze geleid gedurende de jaren, toegewijd aan het Onderwijs , van hetzelve die beginfels , die gezindheden en die
hulpmiddelen zal ontleenen, welke noodzakelijk zijn , om
hetzelve met getrouwheid den regel van pligt te doen volgen, en met kracht de hindernisfen te doen overwinnen , die
het gewis op dezen weg zal ontmoeten. Is het ontflagen
van den fehooldwang, in dien leeftijd, waarin Vellige voor
raadgevingen en fleunflels zijne hooglie behoefte-fchriten,
zijn; heeft het alleen de aanwinst der kennis van lezen,
fchrijven, rekenen, daarbij eenige aanverwante kundigheden,
daarbij de dorre kennis van den Catechismus; wij zien niet,
hoe die jonge mensch genoegzaam gewapend zij, om aan
de vele verleidingen wederfiand te bieden, waarmede hem
zijne eigene driften en de voorbeelden der ondeugd in aanraking brengen; om met eenige gunflige kans al de vijanden
van den pligt te beflrijden, die niet ophouden zich te vertoonen
en hunne aanflagen tegen hein te vernieuwen. De daadzaak
zelve bevestigt maar al te zeer onze vreeze. Hoedanig ook de
zegepraal op de onkunde moge zijn; wat zedelijkheid aan
onder den behoeftigen (land de maatfchappelijke-gat,is
ftaat ter naauwernood verbeterd. Wij weten zeer wel , dat
de berekening der Statistiek ons in dit opzigt een vooruitgaan vertoont; ook zijn wij er verre af van dit te misken.
zien, of de waarde hiervan minder te fcharten • Maar, be.
halve dat deze wijze van waardering, die zich alleen kan
gronden op de opfomming van wandaden, die onder het
bereik van de burgerlijke regtbanken vallen, noodwendig
zeer onvolkomen en gebrekkig zijn moet, kan men zich niet
ontveinzen, terwijl men zelfs aan deze uitkomften meer toe.
kent, dan zij regt hebben te eifchen , dat dit vooruitgaan,
zelfs in het gunftigfte licht befchouwd, zonder iets van zijne
wezenlijkheid te verliezen, zich op zijn minst zeer onvoldoènde laat zien.
Wij zijn zeer geneigd, terwijl wij eenige der befchuldigingen
van de voorpanders der volksonwetendheid laten gelden, hier
op te merken, dat deze onwetendheid zich onherroepelijk
veroordeeld ziet. Pe uitkomllen getuigen beflisfend tegen
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haar. hoedanig de flair van het gefchil zij , er is verbete_
ring in het flelfel van onderwijs. Al vooronderftelt men zelfs,
dat het, in zijne betrekking tot de zedelijke opvoeding, niet
vatbaar was voor eene meer volledige en meer gelukkige
aanwending, dan moest men her nog volgen.
Maar , kan men dan geen' beteren weg inflaan 7 Moet men
bij uitsluiting het doel laten varen, offchoon verkeerdelijk achtervolgd door de voorflanders der onwetendheid , om zich eeniglilk te wenden tot het doel van het onderwijs? l an men van
het lager onderwijs Hechts eenen zijdelingfchen invloed op de
zedelijkheid verkrijgen ? Kan men de ontwikkeling van het
verliand en de vorming van den wil niet hand aan hand doen
gaan, en, terwijl men de laatfte als hoofddoel aanneemt, haar
dienstbaar maken om de eerlie te bereiken , zonder iets op te
offeren van de zorgen voor deze en van hare nu tt igheden ?
Ziet daar vragen, tot welke de algemeene flaat van het grond
leidt. Dit is het vraagstuk, dat thans aan de ver-onderwijs
voorgelegd wordt, en waarvan de-lichtemnfvrd
oplosfing voor het lager onderwijs den gelukkigften uitlag
brengen zal , dien het kan verlangen.
Men heeft de oplosfing beproefd, en de poging heeft het
volkomenfie gevolg gehad. Een godsdien(lig menfchenvriend,
wiens uitnemend verfland hein fcheen te roepen tot de diepre fludie van wetenfchap en wijsgeerte; die zich daaraan
langen tijd met goed gevolg gewijd had , en dezelve hervat
heeft , na gedwongen te zijn geweest, om het zoo gelukkig
betluurde werk te laten Reken , — deze man achtte het niet
beneden zich, onderwijzer te worden in eene fchool van armenkinderen, en zou in die nederige bezigheid zijn ganfche leven wel hebben willen ílijten. Die man is Pater
G IRA RD , tegenwoordig TIoogleeraar in de Wijsbegeerte te
Lucern. Deze eerwaardige Geestelijke had te Friburg, in
Zwitferland, zijne geboorteplaats , eene hervorming van het
grondonderwijs ondernomen. Zijn verlichte en welwillende
geest, getroffen door de onvolmaaktheden van het aangeno.
men uelfel , zoo wel met betrekking tot het onderwijs , als
met opzigt tot de zedelijke opvoeding, zocht ern(lig naar
een middel tegen dezen bedroevenden toeltand. De perfo.
gen, die in de gelegenheid geweest zijn, om zijne fchool
te bezoeken, en dezelve in al haren omvang na te gaan,
komen overeen in de bewondering van de vruchten, door
den onderwijzer ingezameld. De verhiandelijke ontwikkeling
der leerlingen overtrof verre hetgeen het grondonderwijs tot
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hiertoe had opgeleverd ; en het gelukkigtle en meest merk.
waardige is , dat deze ontwikkeling geheel ten voordeele der
zedelijkheid was. De vorming van den wil tot hoofddoel gekozen hebbende, was de opvoeding des verfiands daartoe
het middel; en dit middel, door een' verfiandigen en vol.
hardenden ijver beftuurd , was hein nooit mislukt. Langs
dezen weg was geen deel van den mensch in de befchaving
verzuimd of opgeofferd. Een gelijkmatig voortgaan bewaarde
behendig het evenwigt tusfchen al de vermogens van het
kind, en deed de volmaking van het eene uitloopen tot volmaking van al de overige ; de geheele mensch ontwikkelde
zich; met andere woorden , hij ontving eene ware opvoeding.
Tegenwoordig , nu de vraagpunten betrekkelijk het grondonderwijs, voor het oog der maatfchappij, den hooghen trap
van belangrijkheid, dien zij verdienen, hebben beklommen,
zou het een kostbare schat zijn, eenig gefchrift te bezitten ,
waarin Pater GIRAR D zijne inzigten ontwikkeld , zijne handelwijze ontvouwd, zijne proefnemingen bevestigd had. De
fchool, die zou hebben kunnen dienen tot een voorbeeld,
wordt niet meer door hem bestuurd, die haar tot eenen zoo
onderfcheidenden rang verheven heeft in de orde der inrig.
tingen van dezen aard. Men kan niet meer den onderwijzer
in het midden zijner kweekelingen befpieden, hetgeen zonder
twijfel het zekerfte en leerzaamhe middel zou geweest zijn.
Een eenvoudig verflag, rijk in werkdadige proeven, zou ge.
deeltelijk kunnen aanvullen, hetgeen het voorbeeld niet meer
kan opleveren. Ongelukkig echter kunnen wij hier niets meer
dan wenfchen. Niets dergelijks is openbaar geworden , en
wij weten niet, of het de bedoeling van Pater GI RARD
was, deze leemte eenmaal aan te vullen.
De berigten wegens dit merkwaardig onderwijs zijn fchaarsch
en onvolledig. Zij bepalen zich tot twee of drie afzonderlijke Redevoeringen, vlugtig op het papier gebragt bij bijzondere gelegenheden, waarin de om(iandigheden, in welke de
fchooi zich bevond, haar wikkelden, en die niet bestemd
waren, om den engen kring te verlaten, waarin zij eene bij.
zondere belangftelling verwekten, hetwelk men om die reden
te vergeefs tegenwoordig zoeken zou. Men kan er bijvoegen
eene Verklaring van het Plan der Stad Friburg, uitgegeven
te Lucern in het jaar 1827. Deze is niets, dan een voor
aardrijkskundige les, ontworpen door den onderwijzer,-beldvan
en toegepast op zijn algemeen doel. Daarenboven eene
Spraakkunst voor her Ycld , ten gebruike der landfcholen van
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het kanton Friburg. Het is een handboek voor fchoolmeesters,
van den Schrijver gevraagd doot den Raad van Opvoeding,
en uitfluitend bettemd , om den onderwijzer tot gids te die.
nen. Men kondigt er, binnen kort, eene nieuwe en meer vol.
ledige uitgaaf van aan. Maar dit gefchrift, kostbaar voor
de praktijk , verfchafc weinig baat , wanneer men het geheel
der inzigten van Pater GIRA RD in de opvoeding poogt te
bevatten.
Wij kunnen thans In geene breede en kleine bijzonderheden
treden, maar moeten ons eenvoudig bepalen tot de opgave
van een algemeen oogpunt van dit onderwijs, om deszelfs
doel, deszelfs middelen en deszelfs gang aan te wijzen, en,
ondanks de armoede der (tof, welke zich aanbiedt , wanhopen wij niet, er in te zullen Hagen. Wij zullen meestal
Pater GIR A RD zelven laten fpreken over het door hem on •
dernomen werk; en wij twijfelen niet, of onze lezers zullen
het ons dank weten, dat wij hun de merkwaardigfte gedeelten van de weinige Redevoeringen, die wij konden magtig
worden, mededeelen, en die waarfchijnlijk onbekend zouden
gebleven zijn, fchoon zij in verfcheidene opzigten de groot.
fle openbaarmaking verdienen.
(Het vervolg hierna.)
BIJ HET UITZEILEN VAN HET HANDELSFREGAT ZUIDHOLLAND,
LANGS DET NIEUWE VOORNSCHE KANAAL , NAAR BATAVIA.

Ilrul,UwMaas!
krul fier uw golvend nat,
Stroomnimf zing' verblijd,
Nu gij de nieuwe kiel omvat,
En, met uw vocht den boom befpat,
Aan uw gewest gewijd.
Daar glijdt hij langs uw waterbaan
En fpreidt zijn vleug'len uit,
En 't llrand , waarlangs uw golven (laan ,
Ziet hem met vreugde en wellust aan ,
By 't kabb'lend ftroomgeluid.
Voer, voer hem, langs het nieuwe pad,
Dat Nasfau's gunst ons gaf,
Met al wat hij in zich bevat, -'t Is u betrouwd door Rotte's Stad , -Naar 't fchvimend zeenat af,
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En klief langs breeder waterbaan,
ZUIDHOLLAND, fier en (lout,
Het bruifend nat van d'Oceaan,
En breng op Java's bodem aan
Den fchat, u toebetrouwd.
En bied aan d'Ooster- Indiaan
Den groet van 't oude land;
Dat Holland , dat feeds pal bleef haan
En deed, -wat om hem mogt vergaan,
Zijn woord en trouw gelland.
En keer met d'Ooster_liandelfchat, -- Uw vaart zij vrij en vlug! —
Langs 't eigen dart'lend oevernat,
Naar Rotte's nijv're koopmansilad ,

Behouden reis, terug.
En fchoon de Neder•landfche vlag
Thans nog uw' bodem fiert,
Dan waaij' zij i n een' heller dag,
En zij alleen als Hollands vlag
Geëerbiedigd en gevierd.
Dan, dan eerst is de handel vrij,
Door geen verbond gefluit;
Dan juicht en wuift en Maas en IJ,
En 't oud Gemeenebest, meer blij ,
Zingt zijn Wilhelmus luid.

Rotterdam, 3 Dec. 1330.

H. KUYPER , GZ.

BIJ HET SLUITEN DER WINTERVERGADERINGEN VAN HET
DEPARTEMENT SCHOONHOVEN DER MAATSCHAPPIJ. TOT
NUT VAN 'T ALGEMEEN.

D

oodf}raf! (*) ijzingwekkend woord!
Ach! waarom werdt ge ooit gehoord
Op Gods fchoone, vreugdvolle aarde?
Kan dan, Mensch! het adelmerk
Van uw zedelijke waarde,
Dat God drukte op 't heerlijk werk,
Dat Zijn fcheppende Almagt baarde ,
(•) Deze dichtregelen werden %oorafgegaan van eerre Redevoering des Heeren Mr. KOETSVELD VAN ANEERBN, welke de Doodfraf ten onderwerp had.

BIJ IiET SLUITEN DER WINTERVERGADERINGEN.

Kan dat zóó verloren gaan,
Dat gij op de reis door 't leven
Wordt gefluit op uwe baan,
En door'tzwaard eens beuls moet fnevenl
Doodfiraf! —'t flat nog klaar mij voor,
't Krast nog even raauw me in 't oor,
Als het eenmaal deed vóór jaren,
Toen 'k, met diep gefchokt gevoel,
't Schriklijk fchouwfpel aan dorst Raren ,
Dat, voor Themis regterltoel ,
Huivring door het hart doet varen; —
Immer blijft mij de indruk bij,
Dien dat oordeel op mij maakte;
't Was me als gold het vonnis mij,
Dat de mond des Regters haakte !
Floe! — zoo dacht ik — zet de mensch
Dus vrijmagtig perk en grens
Aan 't van God gefchonken leven!
Slaat de broze zoon van 't lof
't Godlijk vonnis: gij zult (neven,
Dat eens klonk door Edens hof
En 't gevallen paar deed beven! —
Menfchen , die u Regters noemt,
Wilt gij redden — niet verderven ;
Schepfels, zelf ter dood gedoemd,
Wat dan doet gij 't fchepfel herven ?
O gij , die ter vierfchaar zit,
Hoort, wat menschlijkheid u bidt
Doodt het misdrijf — niet den dader;
Zwaait uw tuchtigende rod,
Maar reikt, als een minnend vader,
't Kind , dat viel , de hand weér toe
Dat voert u den Godheid nader.
Dweept vooral niet om het zeerst
Met de vrucht van 't ftraffend voorbeeld:
Weet, dat minst het misdrijf heerscht,
Waar men 't minst ter dood veroordeelt.
Edel Philadelphia!
U ha ik met wellust ga
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Want gij duldt geen moordfchavotten ;
Gij, hoe diep de mensch ontaardt,
Wilt niet met zijn' adel (potten ,
Dooden wat de Godheid fpaart.
Gij maakt van uw kerkerkotten
Hoven, waar men deugden plant,
En dringt nooit u zelf vermetel,
Met den blikfem in de hand,
Op Gods heilgen regterzetel.
Doodstraf..... Dan, wat vreemde dwang
Drukt er loodzwaar op mijn' zang,
Knelt me in ongekende boeijen?
'k Zoek angstvallig klank en woord,
En — wel ver van zoet te vloeijen —
Kruipt mijn lied al pijnlijk voort;
't Weet van zwellen noch van gloeijen.
Waarom, Zangiter ! zeg het mij,
Waarom Raat uw blik zoo duister?
Zangfcer, lteeds zoo vrij en blij,
Waarom torscht gij boei en kluister?
Ja, 'k verffa uw lispeltaal;
'k Voel, hoe ver van 't fpoor ik dwaal:
„ Hoe !" zoo (preekt gij, „ zoude ik zingen?
„ Lenteluchtjes blazen me aarr,
„ En gij wilt me in kerkers dringen,
„ Om daar 't misdrijf ga te flaan ?
„ Ruil voor ftraf mij zegeningen ,
„ Voor 't fchavot het bloemtapijt,
dcn dood het lieve leven;
Voor
„
„ Dan worde u mijn dienst gewijd,
Vlugger zangtoon aangeheven!"
Ja, vriendlijke Zangher': ik volg uw bevel:
Dat ftrookt met de neiging mijns harten zoo wel !
Drijft weg uit mijn oog, gij verfchrikkingstooneelen t
Laat pleiten , wie wil, over misdrijf en ftraf —
Ik wend van den dood mijne blikken thans af;
De Lente is weêr dáár met heur dartle gefpeten ,
De Lente is weer dáár, en verjongt ons het bloed,
En doet ons weér juichen : het leven is zoet.
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Ja, zoet is het leven! 'k Beklaag in mijn hart,
Wie morrende zucht over onfpoed en fmart
En rampen en zorgen en moeiten der aarde.
Neen, al wat van God komt is goed en is wijs:
Door 't duister des nachts krijgt het zonnelicht prijs,
Door 't barre des winters de Lente haar waarde;
Beftendige vreugde waar' 't menschdom niet goed;
Dan zou het niet juichen : het leven is zoet.
0, ziet eens dat lieve, halfjarige wicht,
Hoe rustig 't in moederlijke armen daar ligt!
Hoe prijkt op dat koontje de purperen bloefem !
Ziet, hoe het de lodderige oogjes oncfluit;
Hoe fteekt het de mollige vingertjes uit;
Hoe hecht het en klemt het zich vast aan haar' boezem!
Een hemel lacht ons uit dat oog te gemoet,
En fchijnt ons te zeggen: het leven is zoet.
Aanfchouwt hem, den vrolijken knaap, die daar fpringt;
Hoort hoe hij , geen zorgen nog kennende , zingt ;
Schep vreugde in liet leven ! z66 rollen zijn toonen.
Voor hem is de wereld van zaligheid vol;
Zijn vlieger en hoepel, zijn pluimbal en tol
Zijn meer in zijne oogen , dan fchepters en kroonen;
En zingend, gelijk het de onfchuldige doet,
Vermeldt ons zijn liedje: het leven is zoet.
Dwaalt nu me: uw oog op die jeugdige maagd,
Wier voorhoofd de kostbaarfce parelen draagt,
De paarlen van onfchuld en fchoonheid te gader.
Door ieder gehuldigd , gefchat en bemind ,
Doorhuppelt zij 't leven als 't vrolijke kind,
Want rein vloeit het bloed haar door hart en door ader.
Zij , 't zoet van het leven, voelt zelve in 't gemoed,
En zingt het zoo gaarne: het leven is zoet.
Ei, vest nu den blik op de aanvallige bruid,
Wie Hymen zijn' heiligen tempel ontfluit.
Voldaan en bekroond is nu 't zoetfie verlangen.
0, nu ze aan de borst van den minnenden man
Niet fpreken, niet ftaamler. — gevoelen flechts kan,
In de armen van hem , dien zij lief heeft, mag hangen ,
En daar hare teederfte neigingen boet,
Nu denkt zij , zoo immer: het leven is zoet.
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Wie wandlen daar ginder door 't bloemrijke velcj?
Een vader en moeder, omringd en verzeld
Van panden der liefde, door God hun gegeven.
Vrij vaar' bij hun lente ook hun zomer daar heen:
Hun zaligheid hangt aan hun kindren alleen;
In hen is 't, dat zij zich bewegen en leven.
Laat vrij hunne levenszon flaauwen in gloed,
Hun kroost doet hen juichen : het leven is zoet.
Slaat eindelijk nog op dien grijzen het oog,
Voor wien reeds de tachtigfee winter vervloog.
Befneeuwd zijn de flapen , omneveld de blikken ;
Maar waant niet, dat hij , op den rand van het graf,
Het leven befchouwt als een last of een Itraf,,
Dat hem niet het beeld van den dood zou verfchrikken;
Neen, fcheemre zijn oog ook en waggle zijn voet,
Toch blijft het zijn leuze: liet leven is zoet.
Ja, goeddoende Vader! heb dank voor die gift,
Die levenszucht , diep in het harte gegrift
Van zuigling en knaapje , van jongling en grijzen
Heb dank voor 't genot, aan dat leven verwant;
We erkennen 't als dierbaar gefchenk van Uw hand,
En kinderlijk willen we Uw Vadermin prijzen ;
En alles, wat adem heeft, brenge U zijn' groet,
Zijn' dankenden juichtoon : het leven is zoet.
't Juicht alles..., maar neen toch, Hechts één juicht er niet;
Één dempt er de bron, waar 't genoegen uit vliet:
't Is hij , wien de boosheid het harte verpestte.
Hij dreef met Gods gave te roekeloos fpel;
De hemel op aarde werd hem tot een hel,
En jammer en wroeging is al wat heen restte.
Ach ! hij , wien die adder den boezem doorwroet,
Slechts hij mag niet juichen : het leven is zoet.
Dan, waar dwaal ik nogmaals henen?
'k Hief van 't zoet des levens aan,
En ik dwing op nieuw mijn Zangfler,
't Aaklig misdrijf ga te flaan!
'k Zing op nieuw der menfclien boosheid
En haar' akeligen floer;
tranen
vullen,
oog
met
het
Wil
'k
Dat van vreugde glinftren moet!
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Neen, dat ware uw gunst verbeuren,
Hoogvereerde Vriendenfchaar 1
Zoo mag ik het werk niet fluiten,
't Werk van ons maatfchaplijk jaar.
De avond kort zijn vale vlerken ,
't Zonnelicht verbreedt zijn pad,
En Natuur , haar' boei ontwrongen ,
Opent weer haar' milden fchat.
Ziet, de Meimaand lonkt ons tegen;
Zij , de Bloemenkoningin ,
Roepr ons uit de fombre kamer,
En Gods fchoone fchepping in.
(preekt
zij — „ (Saar in 't ronde,
Mensch !" — zoo
„ En voel diep nu in 't gemoed;
„ Smaak, zoo als gij 't nimmer (maakte,
„ Van uw leven 't hemelzoet."
Toen de norfche noorderkoude
Warlend langs de velden floot;
Toen Natuur, in band en boeijen,
Ijs en fneeuw voor bloemen bood; —
Toen was 't ons een waar genoegen,
Op het dorre Winterpad
Hier een pleisterplaats te vinden ,
Waar men koude en zorg vergat.
Toen de vruchten in te zaamlen ,
Vruchten voor verfland en (maak,
En aan leering boert te paren
Was ons aller zoetst vermaak.
Dan , de Wintertijd vlood benen ,
En de Lente lacht ons aan,
Noodigt ons met tooverlonkjes,
Om haar' rijkdom ga te flaan.
Komt, laat ons die roepitem volgen 1
Laat voor ons de lieve Mei
Niet vergeefs de pracht ontfluiten,
Die daar pronkt in beemd en wei.
U, die onzen kring verfierde,
Hooggefchatte Vrouwenrij 1
U moet ik mijn' dank nog brengen :
't Is de dank der Maatfchappij.
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Ja, gij hebt de vrucht veredeld ,
Die hier groeit voor hart en geest;
Gij, ons zamenzijn herfchapen
In een maandlijksch Winterfeest.
Moog' de Lente u bloemen bieden ,
Rozen, die uw beeldtnis zijn!
Moogt gij zoete vruchten plukken
Bij den Zomer-zonnefchijn!
En, wanneer de Herfst zijn buijen
Weér doet buldren over de aard',
De adem van het kille noorden
Weér door bosch en beemden vaart;
Komt dan weer deez' kring verfieren ,
Maakt dan weêr hier 'c leven zoet;
Dan zal 't welkcm fchooner klinken ,
Dan mijn flaamlende Affcheidgroet.

Schoonoven

,

28 April , 183I.

J°, KRAKERS, J Z.

DE SCHOLIEREN ALS REGTERS.

H

et was een moeijelijke post, orde en rust onder de kwee.
keliugen van liet Koninklijk Collegie te Iberdeei te bewaren. Dit was echter bij uitfuiting den Portier D OWN IE,
een' reusachtigen Schot, toevertrouwd. De bovenmacige ítrengheid in liet handhaven der fchooltucht had hem den hevig tien haat der fcholieren op den hals gehaald. Daar evenwel
de Profesforen in de kracht zijner vuisten een' krachtigen
Beun zagen om hun gezag op te houden, zoo wachtten zij
zich wel, DOW NI E'S lirengheid te laken , ook dan, wanneer zijne tuchtiging wel eens aan wreedaardigheid grensde.
Jaren lang verdroegen de kweekelingen de tirannij van hunnen onmeédoogenden Opziener; maar met elk jaar fchoot de
zucht tot wraak dieper wortelen in hunne harten.
Op zekeren dag, toen alle de Profesforen bij eene feeste.
lijke gelegenheid afwezig waren en eerst laat zouden terug.
keeren, vielen twaalf der ílerkíle leerlingen op DOWN IE
aan, wierpen hem neder, bonden hem handen en voeten ,
dat hij geen lid verroeren kon, en bragten hem in eene kamer, die geheel tot eene Geregtszaal was ingerigt. Regcers ,
Advocaten, niets ontbrak. Er werd eene aanklagt voorgelezen, bij welke DOW N 1 E van de misdaad van hoogverraad
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tegen menfchenregc en menfchenwaarde , ter zake, van onder.
fcheidene daarbij aangevoerde mishandelingen, werd betigt en
befchuldigd. Toen dit gedaan was , werd van hem geëischt,
dat hij zich hierop zoude verdedigen. Dow N IE hield het
voor het best, daar hij nu toch in hunne magt was, om,
zoo als het fpreekwoord zegt, met de wolven te huilen. Hij
hemde in hunnen toon , en poogde zijne onfchuld te bewijzen.
Hierna ging men verder. De getuigen kwamen voor, en
bezwoeren de feiten , waarmede hij bezwaard werd. De
Advocaat van den befchuldigden fprak met niet weinig bekwaamheid; hij zocht de punten van aanklagt te ontzenuwen,
of ten minne die merkelijk te verzwakken, daarbij werden
eenige wettelijke bepalingen aangehaald. IIoe welfprekend
ooit, was dit echter niet in Raat , de aanklagt weg te redeneren, en de aangevoerde artikelen van wet verwierp de
Regtbank, als niet toepasfelijk op deze zaak. Het vonnis
werd uitgefproken. Dow NI E zou, verzeld van een' Priester, naar de geregtsplaats worden gevoerd, en, na een ge.
bed voor het heil zijner ziel, door beulshanden worden ont.
hoofd. Op ífaande voet werd hij uit de Geregtszaal geleid.
Door een' donkeren gang kwam hij in een vertrek, bij welks
aanblik hij zich riet geheel vrij van fidderen gevoelde. De
deur werd achter hem toegefloten, en hij bleef gebonden in
handen zijner vijanden. De kamer was met zwart laken behangen, en op den vloer waren planken gelegd van dezelfde
kleur. Aan het einde ftond een blok; daarbij een hoop
zand , beftemd om het bloed op te nemen van den zoo
even gevonnisden. Aan elke zijde van het blok fiond een
gemaskerd perfoon; de eene hield een licht in de hand, en
de andere eene groote bijl , welker fcherpte telkens aan den
vinger werd onderzocht. D ow N 1 E moest nederknielen.
Eerst weigerde hij. Toen men hem echter zeide , dat hij
llechts weinige oogenblikken te leven had, gehoorzaamde hij.
Nu begon de priester. Met luide ftem werd er een gebed
gedaan. D O W N 1 E fidderde hevig ; zijn ligchaam was in
eene fluipachtige beweging. Toen het gebed geëindigd was,
hielp men den misdadiger wederom op , trok hem eene muts
over de oogen, ontblootte zijn' hals, legde zijn hoofd op
het blok , en verwittigde hem , dat , zoo ras een der aanwezigen 7o zou hebben geteld , zijn hoofd onder de bijl zou
vallen. liet was dood(lil. Langzaam, erntig en plegtig
telde eene Item; twee minuten werden daartoe vereischt.
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Intusfchen nam een achter den bent flaande fcholier zijn'
zakdoek, doopte dien in ijskoud water, en Ploeg , toen de
ftem het laat(te getal had uitgefproken , uit al zijne magt in
DOWNIE's ontblooten nek. Men hoorde een flaauw rogche.
len in de keel van den ongelukk; gen, en, toen men hem
den doek van de oogen nam, was hij — dood!
Men verbeelde zich den fchrik en de vrees der fcholieren !
In een enkel oogenblik was alles verdwenen, wat hun tot
volvoering van dit verfchrikkeliilt feel had gediend ; toen
verlieten zij de kamer, floten die, en wierpen den fleutel
door het venfter naar binnen. Hoewel aan het lijk geen het
minfte teeken van geweld te hefpeuren was, zoo ontftond er
toch verdenking tegen de onvrijwillige bewerkers van dien
moord. Naardien er echter genoegzame bewijzen ontbraken,
welke men waarfchijnlijk niet ten flrenglle opfpoorde, zoo
bleef de zaak zonder verder gevolg.

OP HET BEZIGEN DER BRANDSPUIT TEGEN OPROERMAKERS.

T

erwijl, in 't Jaar der Gratie, held CHAssd,
Antwerpens Donderaar, bij Scheldes re@,
Den blikfem nob terughoudt in zijn vingren,
Belust dien op bandieten neér te flingren,
Houdt Frankrijk naauw zijn muitersrot in toom,
Dat, met de kracht van ongete;nden (loom,
En regt en orde en wet tracht le ondermijnen.
Wat raad, om 't helsch gefpuis te doen verdwijnen?
De vogel is het fchot niet waard : de fpuit
Bekoelt hun drift, en blaast hun 't licht niet uit.
Probatum est. — Ach ! wierd bij 't fehuim der Belgen
De brand alzoo gebluscht; uit was 't verdelgen;
De fpuit verving 't geweer; 't kommando : vuur!
Wierd : water! — kamp en fort en fchans en muur
Zoo wel, als beemd en bosch en veld en weiden,
't Hief all' den lofzang aan voor — van der heiden ! (•)
Mei, 1831.
(r) Algemeen bekend als den Uitvinder der Slangbrandfpuit.

PROEVE VAN INSCHRIFT OP DEN, TE EGMOND AAN ZEE, OP
TE RIGTEN' JAN VAN SPEYH'S•TOREN.

oo licht hier na zijn' dood, wiens licht ons onderging;
Z
Die licht ontpak, toen nacht het vaderland omving:
Dat licht werd baken. dat de Itaatshulk heeft bewaard;
Dit licht zal baken zijn, waarop de zeeman (taart.

MENGELWERK.
VERGELIJKENDE BESCIIOUWING TUSSCHEN DE HUMANITEIT, WELKE WIJ 1N GENESIS BIJ DE AARTSVA DEREN, EN DIE, WELKE WIJ IN DE GEDICH-

TEN VAN HOMERUS BIJ DE GRIEKEN
VINDEN.

(Vervolg van bl. 372•)
3.Vestigen wij thans onze aandacht op de fraaie Kunflea, en bepalen wij ons hiertoe voornamelijk bij Zang -,
Dans-, Dicht- en Toonkunst.
De gefchiedenis moge ons J U B A L , den broeder
van T U B AL, als den uitvinder der toonkunst doen kennen , wanneer zij hem eenen vader noemt van alien,
die citer en veldpip be/pelen; wie zang-, dans- en
dichtkunst uitgevonden beeft, kan zij ons niet mededeelen. En waarom niet ? Omdat deze den mensch aangeboren
zijn, en als uit zijne natuur van zelve voortvloeljen.
Is weenen toch het eerfle, waardoor de mensch bij
fmartelijke aandoeningen zijne droefheid doet kennen ,
zelfs eer hij zich in woorden ontlasten kan , zoo is het
zingen ook de eerfle uitdrukking van vreugde en blijdfchap. Drukt niet het kind zijne gewaarwordingen van
vreugde door een zeker neuriën of zingen uit ? En hoe
veel te meer mogen wij dan zulks van het eerde mensch
, hetwelk in alles de natuur volgde, en-domverwachtn
zijne aandoeningen dus op de natuurlijkfle wijze en zeer
levendig uitdrukte. Bij dit zingen voegen zich van zelve
huppelende fprongen ; terwijl men in eene beeldrijke en
gezwollene taal , op eene met het huppelen eenigzins
overeenkomftige maat, al danfende en zingende zijne aan
aan anderen mededeelt. Ziedaar dus de oor -doenig
zang- en dans-, ja ook der dichtkunst, in des-fprongde
menfchen eigene natuur gelegen. Vanhier ook, dat wij
Ff
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deze aan alle min befchaafde volken gemeen vinden.
Fraai is de aanmerking , welke F OR S T E P. , in zijne
1Yaarnemingen over het Oosten , bladz. 576, hierover
mededeelt. Hoe minder toch het verfland van den mensch
nog met menigerlei kundigheden opgevuld, door ver
afgemat , door diep nadenken-moeijndavrfchg
verftompt is , des te fneller denkt hij, des te lerker gevoelt hij, des te heviger zijn zijne aandoeningen , en
heeft hij eene veel levendiger verbeelding. Dit zien wij
bij H 0 ME R U s ook ten duidelijk[Ie, zoo wel in de Helden , als in de Goden en Godinnen, van welke men
zich geheel menfchelijke begrippen vormde , en die , vol
denkbeelden, den menfchen in hartstogten en-gensdou[i
aandoeningen gelijk waren. Barstte niet A C Fr I L L E s, door
de fmart over liet verlies zijner geliefde B R I s E ï s vervoerd,
in tranen uit, Ilias I. vs. 399; terwijl JUNo met de
overige Goden en Godinnen in een' fchaterenden lach fchoten
over het verhaal van v U L C A N us , waarin hij hun zijnen ongelukkigen togt naar en val op Lemnos mede
Ilias I. vs 599? En wien is dc hevig bran--del,
dende toorn van A C 11 1 L I. E S niet bekend ? Wanneer
wij nu bedenken, dat de oudfle natuurpoëzij beftond
in eene zinnelijke , levendige , tlerke manier van uit
onderwerpen der rede als voor oogen-druking,e
Relde en den hartstogt als 't ware fchilderde, waarbij zich
een toon voegde , met de levendigheid der uitdrukking
en met de kracht van den hartstogt overeenkomftig, dan
zullen wij gevoelen , dat liet mededeeletl van zijne gedachten in dichterlijke taal ouder moet zijn dan in ondicht; daar de Gefchiedenis ons toch leert, dat alle talen
in hare eerile kindschheid geheel zinnelijk en beeldrijk
zijn, en dus van zelve tot die zinnelijke manier van
uitdrukking voeren , welke het wezen der Poëzij uit
Dat ook de Hebreeuwfche taal boven an--makt(*).

(*) Men zie hierover n. ai U n T 1 N CH E, Ge/chiedenis der
Menschheid naar den Bibel, I(1e D. 32-52. Ilde D. bl..2o
vqlg.; alsmede C o c u c T, de 1'arigine des Sciences etc. Tqm.
I. Pag 3'9-334•
,
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dere zeer gefchikt was voor de Dichtkunst , behoeft
hier voorzeker niet aangetoond te worden. De heldere ,
zelden betrokken Oosterfche hemel , vruchtbare grond
en herderlijke leefwijze hebben hieraan voorzeker niet
weinig toegebragt. Over den aard der Oosterfehe Dicht
leeftijd kunnen wij, bij-kunstvórdeAa lijkn
mangel aan overgeblevene dichtflukken, weinig zeggen:
het eenige, dat tot ons gekomen is, is een Lofzang van
L A M V, C H, denkelijk op de uitvinding van de bewerking der metalen door zijnen zoon T U II A L RAIN. Wij
mogen nu en dan in het gefchiedverhaal dichterlijke denkbeelden vinden, wanneer wij b. v. lezen, dat de zon
gèáeld werd tot heerfchappij des daags en de maan *.ot
heerfchappij des nachts , en wanneer men ons verhaalt ,
hoe de Cherubim met het vlammend zwaard den tenigtogt
Haar het Paradijs moesten bewaken; wij ontdekken hierin
wel de zigtbare overblijftèls van den ouden dichterlijkeli
ftijl, maar zulke proeven van dichtkunst uit der oud
tijd, als de Lofzang van L AM F. C H, vinden wij-flen
fliet. Dat echter deze ten tijde der Aartsvaderen reeds
meer gevormd was, zien wij in I S A aK's zegen over
j A K 0 $ en E z Au, Gen. XXVII : a7---4o , en vooral
in de voorzegging van j A K o n, op zijn llerfbed over
zijlié twaalf zonen en derzelver gelachten uitgefproken ,
G. XLIX. Deze ademt vooral veel dichterlijk fchoon ,
en kan men, als 't ware, als het eerfte gedicht der Oudhid befchouwen. Met hetzelve werd echter ook het
dichtbuur, naar het fchijnt, weder voor geruimen tijd
uitgebluscht , tot dat het iti M o z E s met vernieuwden
giaíis begon te fchitteren. Leest zijnen Lofzang op j ari d va, o ige11eld nadat hij door Diens wonderdadige hulp
zijn volk door de Roode Zee gevoerd had! Ex. XV.
Hier doet het verheven gevoel van eerbied voor j E H ov A , den Ítedder zijns volks, van verwondering over
he gebeurde , en van eerie den Israéliet zoo zeer eigene
vaderlandsliefde , zijne ílem hooren. Wij hebben ook nog
gen tweede lied van hem, in het laatfle zijner dagen verrdigd , inhoudende eene befiraffing van der Israélitéri
Ffz
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ondankbaarheid en halsftarrigheid. Om echter de lang
voortgaande vorming en verfijning der-zame,trpswij
TIebreeuwfche Dichtkunst tot op D A V ID'S tijd, de
gulden Eeuw der Hebreërs , na te gaan , duldt ons oog
niet: laat ons liever opfporen , of ook deze kunt-merk
lien ten tijde van H o M E R us reeds bij de Grieken beoefend werden.
Bepalen wij ons hiertoe ook eerst bij de Dichtkunst.
Doch , M. H. ! zou het niet de dwaasheid zelve zijn , u
dit met vele woorden te willen aantoonen ? Ho M ER us
zelf (trekt ons hiervan tot een ontegenzeggelijk bewijs.
In hem zien wij, wel is waar, de Dichtkunst nog in hare
eenvoudige kindschheid maar zij is ook geheel natuur,
daar hij ons den mensch in zijne handelingen en hartstogten zoo affchildert, als wij dien meermalen gadeflaan.
Hij behoeft geene hooge vlugt of ílerke verbeeldingskracht. De gedragingen zijner Goden en Helden ons
zoo natuurlijk mogelijk voor oogen te fiellen , hierin befiaat, onzes inziens, de ware, alom geroemde fchoonheid
van HO M E R U S' verzen. Hierdoor had hij het Helden
zulk eenen trap van volkomenheid gebragt, dat-dichto
niemand zijner natie het Episch gedicht durfde ondernemen.
Ja, hij is het, die aan alle andere Heldendichters ten
voorbeeld verfirekte, in welken tijd of onder welk volk
zij leven mogten. Zijne verzen waren het model, waarnaar een VIRGILIUS, KLOPSTOCK, MILTON,
TASSO, VOLTAIRE en.HOOGVLIET, ja wie ook
anders het Heldendicht moge ondernomen hebben , hunne
gedichten vervaardigden. Deze mogen hetzelve tevens
meer befchaafd en gevormd hebben , maar wijken ook
hierdoor hoe langer hoe verder van de natuur af, die
Ii OME R u s alleen ons met de juiste trekken weet te
malen.
I I O ME R U S was, wel is waar , niet de eerfle Dichter zijner natie. Wij vinden vóór hem L I N U S, 0 R P HE US
en DI U S A E U S als Dichters vermeld. Welke vorderingen, deze echter reeds in de Poëzij gemaakt hadden, kunpen wij bezwaarlijk nagaan , daar ons weinig of niets van
-
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hen is overgebleven. Met meer zekerheid kunnen wij zeggen, dat de Dichtkunst van H o nM E R u s af door de Grieken meer als Kunst begon beoefend te worden ; terwijl
zij bij de Israéliten in D A v i n haren hoogften trap fchijnt
bereikt te hebben.
Wij zeiden boven , dat niet alleen Dichtkunst , maar
ook Zang- en Danskunst , den mensch als van nature
aangeboren zijn: wij willen dan nu ook iets naders over
deze zeggen, er tevens de Toonkunst bijvoegende, die
wij zagen , dat ook reeds zeer vroeg bekend was. Men
houde echter onder het oog, dat wij ook deze, bij
haar eerfte ontílaan uit de natuurlijke gef}eldheid van
den mensch , niet als geregelde en aan zekere wetten
verbondene knnften te befchouwen hebben; neen, het
zijn hechts het gevoel en de hartstogten , -die ze voort
-breng.
Zang- en Dichtkunst; twee onfcheidbare zusters ,
gaan fteeds hand aan hand , ja finelten zelfs meermalen
ineen , zoodat het gezang gedicht , dichten zingen is.
Dit zagen wij reeds in L A ME C H : hij zong; en zijn
gezang betlond in eene dichterlijke voordragt der zaak.
Niets is er, dat deze beide meer bevorderlijk is, dan
de Toonkunst. Welk eenen invloed heeft toch deze niet
op het gemoed van den mensch! Zijn gevoel wordt er
door aangedaan, zijne hartstogten opgewekt, en menigwerf wordt hij als in geestverrukking opgetogen.
Wegens de kortheid van het Mozaïfche gefchiedverhaal, kunnen wij hiervan met betrekking tot het eerlle
menschdom zeer weinig zeggen, daar het toch des Schrijvers oogmerk niet- was , eene gefchiedenis op te Rellen
van de befchaving, zeden en gewoonten der eerfle menfchen. Wij zien echter Gen. XXXI: 27 , dat het in
j A K 0 B's leeftijd te Mefopotanzië de gewoonte was , om
vreemdelingen met gezang , door trommels en fnaar-inftrumenten onderileund, uitgeleide te doen. Waarfchijnlijk ontbrak de muzijk ook niet bij het fpeenmaal van
i s A á K. M o z E s , dunkt mij, kunnen wij gerust als
dengenen befchouwen , aan Wien de Hebreeuwfche Poëzij

406

BESCHOUWING VAN DE HUMANITEIT

en Muzijk de groot(ie verpligting hadden , en door wien
wij haar eerst tot Bene geregelde kunst gebragt zien ,
doordien hij beide ten naauwlle met de Godsdienst ver
daar de plegtige feesten gevierd en de offers-bond,
ontfloken moesten worden onder het geluid van trompet
cimbalen, Nun:. X: io. Her Israëlitisch leger-ten
trok ook onder bazuingefchal op ten krijg, Num. X:
a , 9 en XXXI: 6. Dat ook vrouwen reeds toen ter
rijd zang- en toonkunst beoefenden , zien wij aan in i Ra A M, MO z E s' zuster , die , aan het hoofd eener vrouwenfchaar,, den lof van JE H o VA, over het omkomen
van FAR A ö en diens heir, onder danfen en trommelen
in beurtgezangen bezong.
Diezelfde tweelingzusters, Muzijk en Gezang, waren,
ook den 'Grieken zeer gevallig , en werden door, ben
op hoogen prijs gefchat. Her was vooral bij de gast malen, dat deze, nadat het gemoed door den wijl, vervrolijkt was , het oor moesten fireelcn en het hart opwekken. Bij H 0 IJ E R ijs vinden wij hiervan althans
verfcheidene voorbeelden. Zoo verhaalt hij ons , laoQ
P H E 1I I C U s, door hem een waardig voedkerling van
A P o L L o genoemd, Odysf. I, aan het hof van u L Y ss E s met zijne medeminnaars aanzittende, door dezen
genoodzaakt werd, zijne lier op te nemen, en hen door
zijn gezang te vervrolijken. Deze zelfde P H t m x c us
voegde ook zijne welluidende toonen bij, het tokkelen
der fnarep van zijne lier, toen U L Y S 5 E 5, door E unI E u s geleid , zijn paleis te Ithaca naderde. U L Y Ss E s noemde haar toen een gefchenk der Goden en vriendin der maaltijden, Odysf. XVII. En wien is het
onbekend , hoe in vervolg, van tijd de verzen val] H om E R u s door de Rap/oden en, nakomelingen van H 0i R u (Homeridae) , wier voorname bezigheid en
inkomen hierin beílond, bij de maaltijden voorgezongen
werden , en hierdoor der vergetelheid ontrukt zijn ? —
HERCULES, ACHILLES, CHIMON enanderen vervrolijkten zichzelven en hunne feestgenooten nu en dan wel
gezang en muzijk. Er fèhijnen echter ook reeds-ensdor
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toen ter tijd meer bepaalde Zangers geweest te zijn,
welke door n o ir it R u s uo :3o, genoemd worden en in
groote eer en aanzien Ronden. De naam van Zanger of
/oio s fchijnt tevens dien van Wijsgeer in zich begrepen
te hebben. De Zanger toch , dien A G A D1 E M N (5 N ter
bewaking van C L Y T EM N E S T R A had achtergelaten ,
moest, door het bezingen van vrouwelijke deugden, de,
zucht tot braafheid bij haar opwekken en onbetamelijke
gedachten tegengaan.
Zonder ons nu nog bij Schilder-, Bouw - of Beeldhouw
te honden , willen wij ons naar het rijk der-kunstop
wetenfchappen begeven, om bij dezelve eenige o-)ger.blikken liil te flaan. Vestigen wij hiertoe onze aandacht
bepaaldelijk op de Geneeskunst , in haren ganfchen omvang genomen.
Daar het eene door de ondervinding bevestigde waar
dat de mensch , hoe nader hij bij de Natuur-heids,
blijft, eene des te behendiger gezondheid geniet, moet
het, dunkt mij, bij ons geenszins verwondering wekken , wanneer wij van geen Geneesheeren melding gemaakt vinden, dan nadat het menschdom reeds eenige
honderde jaren op aarde beflaan had. Wat ten minf{e liet
genezen van inwendige ziekten betreft , vinden wij daarvan in de H. S. geen gewag gemaakt vóór ar o z E s. Elk
was zijn eigen Geneesheer , hiertoe vooral de diaetetica
gebruikende. Bij de Egyptenaars fchijnt echter deze
kunst ten tijde van j o z E F tot de Priesterkaste behoord
te hebben, even als deze in het bezit was van alle kun lien en wetenfchappen , tot wier kennis men doorgedrongen was. I-I o M it R v s geeft ook , Odysf. IV. vs.
228 , de Egyptenaars als derzelver eerfle uitvinders dp,
wanneer hij zegt , dat P A E 0 N , de Esculaap der IIemellingen , van de Egyptenaars af{Iaitide. lenige harer
takken fchijnen reeds vroeg bekend geweest te zijn , en
onder deze Kruid- en Heelkudde. D jar toch het voelfel
der menfchen in de eerfle dagen voornamelijk in voort
uit her plantenrijk betond (*) , kon men al-brengfl
(') Zie GoGuEv, de (origine etc. Tom. 1. pag. r59---r62.
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fpoedig het heilzame of fchadelijke van fommige kruiden
leeren kennen. Dat men in J A x o B's tijd aan fommige
planten reeds eene bijzondere kracht toefchreef, zien wij
duidelijk in R A C H E L, die den Dudai'm door R uB E N in het veld gevonden, op zeer hoogen prijs Helde.
Van het mengen, en toebereiden van verfcheidene planten
en kruiden, alsmede van derzelver fappen tot zalfoliën ,
fchijnt men in ii o z E s' tijd reeds geen geringe kennis
gehad te hebben. Dit toch zien wij in de bereiding
van de heilige zalfolie , Exod. XXX: 23 , 24 , en van
het reukoffer, vs. 34, 35; terwijl tevens de befnijdenis
Benige kennis aan de Heelkunde fchijnt te vooronderftellen , gelijk deze , blijkens verfcheidene plaatfen bij H oin E It u s, toen den Grieken niet onbekend fchijnt geweest te zijn. Van zalven of pleisters fchijnt men zich
echter nog niet bediend te hebben ; men bepaalde zich
enkel tot het opleggen van kruiden , bladeren of wortels
op het gewonde deel. Men heeft ook uit het balfemen
der lijken bij de Egyptenaars willen aantoonen , dat zij
reeds eenige geregelde denkbeelden van de inwendige gee
fteldheid des menfchelijken ligchaams hadden; doch wanneer wij de onderfcheidene wijzen , waarop zulks werd
uitgevoerd, oplettend gadefaan, zien wij, dunkt mij,
dat de Egyptenaars even min , als andere volken,
de Ontleedkunde beoefend hebben, tot dat G A L E N U S
het eerst hierover eenig licht verfpreidde; offchoon ook
deze zeldzaam eenig lijk opende , en zoo al, dan nog
meest van apen , en zelfs eene reis naar dlexandrié
deed , om het geraamte van een' mensch te zien.
Wij zouden nu nog over Gefchied-, Aardrijks- en
Tijdrekenkunde, alsmede Meet-, Reken- en Sterrekunst,
kunnen fpreken ; maar wij moeten thans het rijk der
Kunften en Wetenfchappen verlaten, om nog met eenige
uitvoerigheid te kunnen gewagen van den huifelijken
toeland.
4. Dat er in het huifelijke tusfchen twee volken, die
onder een zeer verfchillend luchtgeftel leven, en die uit
zeer verfchillende bronnen hun beftaan vinden, een groot
,
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verfchil bellaat, brengt de aard der zaak van zelve
voort. Dit zien wij dan ook in deze volken van het
Oosten en Westen bevestigd. Het is het tijdflip van
de eerffe grondlegging der Griekfche en Hebreeuwfche
Staten, hetwelk wij hebben gadegeflagen ; ja, eigenlijk
vóór zij zich nog als een geheel vertoonden, maar uit
verfcheidene kleinere Staten belionden. Dit had ten minfte voornamelijk alzoo bij de Grieken plaats , bij wie
ieder dezer kleinere Staten of Steden geheel op zichzelve
Rond, voor zijne eigene belangen zorgde, en voor zich
een middel van beflaan opzocht; terwijl de verfchillende
flammen der Israèliten door Benen naauweren band van
broederfchap vereenigd waren, en op gelijke wijze voor
hun onderhoud zorg droegen. Bij deze verfcheidenheid
had tevens eene groote overeenkomst plaats, daar het
kindfche eenvoudigheid is, welke wij bij beide befpeuren. Laat ons dit kortelijk nagaan, hiertoe met de wo ningen beginnende.
De vrije , open lucht veríirekte A D A m en E VA tot
woning, terwijl het geboomte hen tegen hitte, regen of
andere natuurverfchijnfelen moest beveiligen. Daar dit
echter den mensch zeer vele moeijelijkheden veroorzaakte,
zocht hij reeds fpoedig een ander verblijf op , daartoe
waarfchijnlijk holle boomdammen of holen gebruikende :
Turn prim urn fubiere domos : domus antra fuerunt. (t)

Van KAIN lezen wij reeds, Gen. IV: 17, dat hij
eene flad bouwde , welke hij Hanoch noemde. Wat men
hierdoor te verftaan hebbe, is zeer onzeker. Dat wij
hier aan geene eigenlijk gezegde had te denken hebben,
zal wel geen betoog behoeven , te meer daar het woord
nay in het algemeen eene plaats beteekent , waar verfcheidene menfchen zich bij elkander ophouden. Zouden
wij het dan niet aldus mogen opvatten , dat K A IN met
zijn geflacht zich digt bij elkander ophielden, het zij in
holen , het zij in eene zekere foort van hutten ?
(*) O v I D. Metamorph. Lib. I. vs. 132.
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Daar K A ï N, als landhouwer, zich be(}endig op ééne
en dezelfde plaats kon ophouden, had eene vaste woonplaats voor hem geene moeijelijkheden in; maar, daar
wij gezien hebben, dat men zich al zeer vroeg ook op
de veehoederij toelegde, waren zoocianige woningen voor
hen, die met hun vee heinde eii ver heentrokken , zeer
lastig en bijna onbruikbaar. Zij moesten zich echter
deze moeijelijkheid getroosten , tot dat j A B A L , de oud
zoon van LA Dt E C ti , de draagbare woningen of-fte
tenten uitvond. Naardien de volken , van welke wij in
Gene/is bijzonder melding gemaakt vinden, herders wa.
ren, zoo fpreekt het van zelve, dat zij van deze, met
hunne leefwijze meer overeenkom(lige, woningen gebruik
maakten; terwijl het zeer waarfchijnlijk is, dat zij, die
zich op den landbouw toelegden, van vaste woningen
zich zullen bediend hebben. Dit heeft, volgens het getuigenis der reizigers, ook nog heden hij de Arabieren
plaats , van welke zij , die den landbouw beoefenen ,
lieden en dorpen bewonen; terwijl de Bedóuïnen of
herders, ginds en her met hunne kudden rondzwervende ,
zich van tenten bedienen. Daar nu de Israéliten, vóór
hunne bezitneming van Kanaän onder j o z IJ A, den
landbouw weinig of niet beoefenden , maar voornamelijk
de veeteelt , zoo vinden wij ook niet dan van draagbare
woningen bij hen melding gemaakt. Niet dat het aanleggen van Eieden toen nog geheel onbekend was : dit toch
zien wij in Sodom en Gomorra, de overige {leden van
het Zoutdal en andere , die ons opgenoemd worden ,
hoedanig deze dan ook mogen geweest zijn. Zij fchijnen echter reeds van poorten voorzien te zijn geweest ,
daar men Gen. X[X : i leest van de poort der ltad
Sodom , en XXXIV: 20 van die der (lad Sicheni.
Van geheel andere woningen bedienden zich de Grieken , ten tijde van x o M E Ii u s; gelijk ook toen de Israëliten , onder n A VI n en s A L o M o, niet alleen meer
geregeld in Eieden en dorpen woonden, maar dok in de
bouwkunst reeds zéer groote vorderingen gemaakt had
den, zoo als wij vooral zien aan den tempel en de pa-
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leizen , door s A L 0 MO gelicht. De woningen , welke
HOME R U S ons befchrïjft, zijn die der Koningen en
Vorften : wij mogen dus gerust aannemen, dat deze
prachtiger ingerigt en rijkelijker verfferd waren, dan
zulks gewoonlijk plaats had. Wanneer wij, al hetgeen
wij van dezelve bij HOMERUS vinden, opzamelen,
zullen wij ze ons, dunkt mij, aldus moeten voorftellen.
Een muur (^pxos) omringde liet ganfche gebouw ; daarna
kwam men aan de poorten (,rí^u^; alwaar honden de
wacht hielden , hierom genoemd. Voor
de deur waren zitplaatfen , waarop men zich gewoon
was neder te zetten , gelijk wij onder anderen zien aan
de minnaars van P É N É L 0 P , Odysf. KVI. vs. 34-3
en aan N E S T 0 R, Odysf. III. vs. 400. Hierop volgde
eene open plaats, Tpo3ofo; of á,,,áy genaamd , waar naren
gewoon was de vreemdelingen te ontvangen en hun een
rustbed geí'preid werd , even als in de aangrenzende galerij , u,9ovum. Zoo werd toch TEL E MA C H U S biij
N t. S T o R ontvangen , Odysf. III. vs. 39g. Deze zelfde
gewoonte fchijnt ook bij de Romeinen plaats gehad te
hebben Vi R C I L 1 U S immers verhaalt, deneas, Lib.
III . vs. 334-356, van H E LE N U s, die A E NE AS en
zijne to tgenooten in zijn paleis ontving:
.

Illos porticibus rex accipiebat in armlis.
2lulai in medio libabant poeula Bacehi ;
Impofitis auro dapibus, paterasque tenebant.
Nu naderde men het eigenlijke huis, van buiten met
onderfcheidene verfierfelen opgetooid (ragoxvowv), van
binnen fchitterende van goud, zilver, ijzer en ivoor.
IIet paleis van M ENE LA U S fchijnt hierin uitgemunt te
hebben, daar toch T E L E MA C H us door den rijkdom
en de fchitterende pracht , die er heerschten , als geheel
verplet was, Odysf. IV. Vs. 71. Onder de zuilen,
waarop de bovenfle verdieping rustte, was er eene, beftemd tot het ophangen der wapenen , Odysj: I. vs. 126.
Het bovenfte gedeelte (,;,^epwov) was liet vrouwentimmer,
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alwaar tevens de Thalami waren. Zoo bevatte het paleis van P R I A MU S 50 zulke flaapkamers. De daken
der huizen waren, even als die der Hebreërs (Deut.
XXII) en Romeinen (v I T It U VI us , Lib. II) plat, en
verflrekten dikwerf tot eene wandelplaats , of om er
zich neder te vlijen en zich in de iralen der zon te
koesteren ; gelijk wij EL P E N o R aan u L Y S SE s booren verhalen , Odysf. XI. vs. 62 , hoe hij, door van
het dak van c i R c L's paleis, waarop hij zich te flapen
gelegd had, af te fpringen , zijn' hals gebroken had en
jammerlijk omgekomen was.
Deze uitweiding over de woningen der Grieken diene,
om het groot verfchil te doen opmerken, hetwelk er
bellond tusfchen de nederige tent der Herdersvorilen
ABRAHAM, ISAiiK en JAKOB, en het prachtig en
rijk verfierd paleis van MEN E LA u s, den Koning der
Spartanen, A L C I N O US, dien der Phaeaciers, of
u L v S s E s, den Vorst van Ithaca.
Nu nog eenige oogenblikken bij de zeden en gewoonten fill te ffaan , zal het laatfle gedeelte dezer Verhandeling uitmaken.
(Het Jlot hierna.)
;
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Voorzang.

linkt weêr, wonen! ruischt weêr, zangen!
KGalm
w eér, ongekunfteld lied ;
Schilder ons ontvonkt verlangen!
't Kinderbart kent de onrust niet.
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't Feestuur daagt, — wij vieren 't mede;
Wij , wat form ook om ons loeit ,
Stemmen 't lied van heil en vrede;
Wij , wat ons de borst doorgloeit.

Lieflijk , als een lentemorgen,
Helder, als het licht der maan,
Lacht ons , wat nog is verborgen,
Leven, lot en toekomst aan.
Zacht, als 't jeugdig groen der dalen,
Kalm , als de onbewogen vloed,
Rein, als zuivre zonreflralen,
Blinkt het kinderlijk gemoed.
Maar de form daagt uit het Noorden;
Vreeslijk woedt zijn gang en val;
't Kalme beekje ontzwelt zijn boorden ,
En verwoest het vruchtbaar dal ;
't Lieflijk zonlicht, dat ons koestert,
Rijst, ontvlamt, en blaakt, en gloeit;
En , 't gene eerst het leven voeditert,
Wordt een vuur, dat alles febroeit.
Zoo, zoo dagen felle ftormen
In het argloos jeugdig hart;
Zij verwoesten , zij misvormen ,
Wat met vlijt gekoesterd werd.
Nooddruft, zorgen, angst en kwalen
Grijnzen met haar fmart ons aan
's Levens lentezonnefiralen

Zullen voor ons ondergaan.
Heil dan hun, wien werd gegeven,
Wat het hart met kracht omgordt;
Wat ten gids uirekt door het leven;
Wat een bron van zielsheil wordt;
(*) Bene herhaalde, vereerende uitnoodiging zoo wel,
als de algemeene belangftelling, zijn oorzaak der ongewone
plaattang van dit Verftag, met weglating alleen, ter noodwendige bekorting , van eenige bijzonderheden, de waardige
Leermeesters VAN DEN HOUT, RINSE, SLOT en CHRISTIAANS betreffende, als van tijdelijk en min algemeen be.
lang. Mag hetzelve iets bijdragen ter meerdere waardering
eener intlelling, welke zoo veel toebrengt tot bevordering
van volksrust en volksheil in ons vaderland, dan zal het
doel dezer mededeeling bereikt zijn. — H. H. x.
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Wat geen zwaai des tijds zal krenken;
Wat vertroost bij 't fnarclijkst lot;
Wat tot d' arbeid kracht zal fchenken;
Wat ons wijst en voert naar God 1
Ziet dan, edele Amfiellaren !
Hen , wien gij hebt wèl gedaan
Ziet, bij 't geen wij hier vergaren ,
Onzen dankbren ijver aan !
Mag u 't kroost der armen treffen ,
Bij hetgeen zijn vlij t hier leest;
Mag zijn dank u 't hart verheffen:
Heil dan, heil dit kihderfeestl

W

elk eene talrijke menigte ! welk eene aandoenlijke be.
langflelling 1 — het aanfchouwen daarvan zoude mij ontmoe.
digen , indien ik het gevoel, dat allen in dit oogenblik bezielt , niet kende, en niet met mijn geheele hart toejuichte.
Ja, ik weet het, mijne Land- en Stadgenooten! gij komt
om hen, die zich daar voor u bevinden; gij komt om deze
kinderen. Het is geenszins hun fehitterende fland, hunne
blinkende wijsheid , welke uwe aandacht tot zich trekken ;
neen ! het is het kroost der behoeftigen , het zijn arme kin.
deren, welke uwe belang(telling treffen; — gij wilt er getuigen van zijn , dat, en hoe, zij tot menfchen , tot nuttige
burgers van ons dierbaar vaderland gevormd worden.
Ik vereer die belang(lelling; zij zal voldoening vinden. Ik
wil daarom ook uw gevoel geen oogenbiik afleiden; ook ik
wil daartoe medewerken; ik zal over niets, dan hetgeen in
onmiddellijke betrekking tot deze kinderen Raat , fpreken.
Mijn pligt roept mij, als Voorzitter van Curatoren, om u in
hunnen naam verflag te doen van de wijze, waarop deze
kinderen worden onderwezen, — van den Haat onzer Stads
Armenfcholen.
Het getal der fcholen , waarop de kinderen van die inwo.
ners dezer volkrijke :lad, welke onvermogend zijn om hun
eenige opleiding te geven, onderwijs ontvangen, is thans
twaalf. Stads 4rmenfcholen is derzelver naam en be(Iemming. Heilig zij de nagedachtenis van hen , die het eerst op
het denkbeeld kwamen, en dat doorzetten , — die het eerst
zulke fcholen 4iichtten !

Scholen voor het kroost dep behoeftigen zijn een trefend
blijk van den volksgeest.
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Er heerscht bij ieder volk een algemeene geest , waarop
alle volksheil gegrond is, Wanneer deze geest de grondzullen, waarop alles rust, te veel verzwakt, of de banden,
die alles moeten verbinden , te weinig zamenhecht , dan
moeten verwijdering en ontbinding eindelijk volgen ; doch
wanneer die geest de eerfie verfterkt en de laatfte ongemerkt toehaalt , dan wordt het volksgeluk bevestigd.
Het denkbeeld eener Maatfchappij moge het onderfcheid
van Elanden reeds van zelve in zich fluiten , dáár alleen echter heerscht een gepaste volksgeest, waar men, door alge.
meene en zachte koorden, deze Randen poogt te verbinden,
en naar één doel , volksrust en volksheil , ftreven doet.
Hoe nu toch , rijke en fchoone Nederlandfche taal zult
gij die algemeene Remming, om ook het kroost der behoef.
tigen tot nuttige burgers te vormen, noemen? — volkswil ?
volksneiging? volksgeestdrift? — neen! het is de uitgedrukte,
in edele beginfelen en daden krachtig werkende volksgeest.
Men gevoelt dáár het nuttige, dat er in de ontwikkeling
van het verband en de vermeerdering der kennis gelegen
Is; want oordeel en kennis voeren eenen afkeer tegen het
onordelijke , het wanvoegelijke met zich; zij zijn de voedende fappen, die het ontkiemende kracht en kleur geven,
en verheffen den fmaak voor het goede en voortreffelijke.
Men befeft dáár innig het noodzakelijke eener zedelijke veredeling van het hart; want deze alleen is de bron van alge
welwillendheid , broederliefde en zuivere godsvruchr.-men
Men erkent dáár, dat de kracht des volks voornamelijk
daarin beltaat, dat alle (tanden belang hebben bij de alge.
meene welvaart; dat allen elkander naderen, en dat hechte
banden allee aan het geliefde vaderland verbinden; want uit
deze alleen kiemen de beginfelen van orde, gehechtheid en
liefde voor den grond, die allen voedt en befchermt , en
vormen die kracht, welke alles tot behoud van den heiligen
erfgrond, tot befcberming der algemeene zelfftandigheid
opoffert.
Nederlanders ! werpt uw oog op de wereldkaart ! beproeft,
onderzoekt, vergel ij kt! ziet, wat hier gevormd en geleid
wordt, en juicht met mij, dat Nederland bij uitnemendheid
op dien volksgeest roemen mag, en dat deszelfs achtbare
houding, in deze treffende oogenblikken, ons en de geheele
befchaafde wereld op het overtuigendst doet zien, welk
eene kracht, welk een heerlijk licht uit zulk een brandpunt
ilroomt, — wat zoodanig een volksgeest vermag!
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Het aantal kinderen, dat op deze onze Stads Armenfcholen tot nuttige burgers wordt opgeleid, is niet klein. Het
zijn duizenden, die hier dien zegen ontvangen. Het getal
der leerlingen is thans op de dagfcholen 2181 jongelingen en
2003 meisjes; terwijl nog 930 op de avondfcholen onderwijs
ontvangen; makende te zamen het getal uit van 5114 kinderen. Van de fcholen zijn in dit jaar ontflagen 695 leerlin_
gen, en niet meer dan 23, om het weinig ter fchole komen,
of om wangedrag, afgefchreven. Van de eerften zijn 129
eene bijzondere belooning en een loffelijk getuigfchrifc waar.
dig gekeurd; terwijl hun tevens de eer wordt vergund, dit
hier openlijk te ontvangen. In het afgeloopen jaar zijn 1129
kinderen geplaatst; blijvende echter niet minder dan 3417
kinderen over, welke reikhalzend naar eene plaatfing op
deze onze fcholen uitzien. Dit laatfie getal is zeker ver.
bazend. Ziet hier, M. H., wat daarvan eene der meest
aanleidende oorzaken is.
Reeds federt lang namen Curatoren de vrijheid , de acht
Regering dezer Stad uit te noodigen, om hen in flaat-bare
te fellen , aan het vurig verlangen van het groot aantal
ouders, welke hunne kinderen op onze fcholen wenschten
geplaatst te zien, te kunnen voldoen. Bij elke gepaste ge.
legenheid uitten Curatoren den wensch tot het daarfellen
van nog eene, en wel eene zeer uitgebreide fehool, (ware_
het mogelijk voor boo kinderen) met dat gelukkig gevolg,
dat zij de vrijheid ontvingen tot het oprigten van eene
twaalfde fchool, groot genoeg voor óoo leerlingen ; voor
welke fchool een gefchikt gebouw (bij de Leidfchegracht
naast de Manege) werd gevonden , en op welke, reeds in
de maand Augustus 11., 400 kinderen werden geplaatst, welk
getal naderhand cot 64o geklommen is; terwijl ons tot dat
einde, door de achtbare Regering dezer Stad, eene eermeer_
dering van f 3000 toelage uit de ílads kaste vergund
werd. — Heil zij onze loffelijke Regering voor deze uitbreiding van de beste aller weldaden 1 Zij ontvange daarvoor
onzen innigen dank, de goedkeuring van God, en de voortdurende vermeerdering der welvaart en rust van deze volk.
rijke en achtingwaardige wereldílad !
Nadat Curatoren de regeling en het onderwijs op die
fchool aan onzen verdienttelijken eeralen Leermeester R o B r, r.T u S B EL hadden opgedragen , was het deze aangename gebeurtenis, welke Curatoren het beluit deden nemen , om in
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dit jaar voor alle onze fcholen eene infchrijving te doen; en
het is deze , federt jaren -niet plaats gevonden hebbende , al.
gemeene infchrijving , welke , na de plaatling , nog het ver
aantal van 34,17 kandidaten heeft opgeleverd.
-bazend
Treurig is wel , aan den eenen kant , het aanfchouwen van
zoo veel hulpbehoevenden ; maar roerend is het ook , aan de
andere zijde, te zien , dat zelfs het behoeftig gedeelte van
de edele bewoners dezer (lad zoo dringend verlangt naar datgene , waaraan geen geldelijke of tijdelijke voordeelen ver
zijn , maar waardoor de mensch eerst mensch wordt,-bonde
en alleen die fchatten ontvangt, welke mot noch roest verteren kunnen.
Doch wat zijn dan toch die fchatten, naar welke aller
handen zich zoo roerend uitstrekken? o, M. H.! vestigt uwe
gedachten op onze inrigting ! herinnert n, wat zij is, en
dankt met mij God, die ons in haat Relde, om zoo veel nuts
te dichten !
Treffend fchouwfpel ! Dagelijks wordt een zeer groot aantal
kinderen aan luiheid en lediggang ontrukt; dagelijks verzamelen zich , op onze twaalf fcholen , meer dan 5o)o kinderen , bezield met één doel, aangevuurd door denzelfden wil,
en geleid door dezelfde eenvoudige middelen.
Hoort het , gij allen ! en boven allen gij , die de vreugde
en hoop van uw leven, die uwe lievelingen hier vóór of
rondom u ziet ! hoort het bij vernieuwing , wat uwe kinderen hier ontvangen, en weet, dat ook bij ons het opfchrift,
voor al het onderwijs, dit is: De vreeze Cods is het begintel
van alle wijsheid l
Zegt mij nu, wie gij ook zijt! hebt gij u immer beklaagd,
in uwe jeugd , in het lezen , fchrij ven en rekenen onderwijs
te hebben ontvangen? o, Misgunt dan deze behoeftige
kleinen die weldaad niet; zij zal hen voor voll}rekte armoede
beveiligen , en hun het eerlijk dagelijksch brood fchenken!
Alle befchaafde volken dragen roem op hunne taal , en
achten die als eene der grondzuilen van hun zelfilandig
volksbellaan. En de Nederlander zoude zijne fchoone moedertaal niet mogen kennen en er roem op dragen ? zoude dit
fleunfel van zijne zelfhandigheid niet mogen vasthouden en
befcherrueái? Doch wat wilt gij vasthouden en befc,iermen,
indien dit ffeunfel flechts in liet bezit der bevoorregte (landen is? indien voor liet talrijkst gedeelte van het volk dat.
gene verloren is , wat het aan zijne zeden en gewoonten
Gg
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moet hechten, wat her moet zamenbinden, en met onontknoopbare banden aan den grond zijner geboorte klemmen?
Duizenden worden voor afdwalingen op den levensweg
bewaard, en duizenden keeren van hunne dwalingen terug,
alleen daardoor, dat de goede indrukken, in hunne jeugd
ontvangen, weder opdaagden in hun gefehokt hart. Is het
dus niet van het hoogfte belang, dat men het kroost der
behoeftigen God en hunne pligten doe kennen? dat men de
eerLie gronddagen der Godsdienst in het algemeen, en voor
de meesten hunner die van het gezegend Christendom , diep
in hunne harten drukke? Is het dwaasheid, dat men hun
den grond hunner geboorte, en de lotgevallen onzer moedige
vaderen, kennen doe? dat men hun eerbied en liefde voor
onzen voortreffelijken Koning, getrouwheid aan de wetten,
zucht naar eendragt, rust, en kalme Remming van den geest,
diep in het hart prente? Is her gevaarlijk , dat men ook
den behoeftigen dag aan dag toeroepe: „ Aan het vader
zijt gij, naast God, alles verpligt, — uwe geboorte,-„land
uwe geliefde ouders , de heilige banden der natuur, het
onderrigt , dat gij ontvangt , alwat gij geniet , hoopt en ge_
„ looft. Eerbiedigt het, als uwen regtmatigen wetgever! —
„ bemint het , als een uwer grootfile weldoeners! — be„ fchermt en verdedigt het, als de fchatkamer, als de heilige
„ bewaarplaats uwer onvergankelijke bezittingen!"
Zietdaar, M. H., het doel van het onderwijs, op uwe
Stads Armenfcholen gegeven, — zietdaar datgene, naar hetwelk deszelfs Befluurders met vastheid 11reven !
Maar zulk eene flille leiding, zulk een heenwijzen naar
de fchatten van geest en hart, zulk eene tempering van alle
hevige hartstogten, zulk eene hemming van de ziel tot bedaardheid en kalmte bij de flingeriugen der menfchelijke lot.
gevallen , verzwakken zij niet de veerkracht der ziel ? of
maken zij het hart niet eigenzinnig, trotsch en hoogmoedig?
De veerkracht der ziel verzwakken ? — o Gij , grenspalen
van mijn gëfchokt vaderland! toont gij het ons, wat mijne
lippen naauweIijks Qamelen kunnen! verkondigt het luid ,
unie het zijn, die zich rondom u gefchaard hebben; wie u
voor de woede der doizinnigfie razernij befchermen! — Ja,
M H. ! dáár heeft hij zich voor u, voor mij, voor het ge.
heele vaderland opgeofferd , die , in ons Burgerweeshuis ,
even zoo werd geleid en onderwezen, als deze kinderen geleid
en onderwezen worden! — dáár, o gij rijken en behoeftigen! gij
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voornamen en minderen , hier tegenwoordig ! dáár ftaan zij ,
die , door u , door mij, op deze onze fcholen of elders onderwezen zijn ! dáár flaan zij, uwe geliefden 1 dáár (laan
uwe kinderen! dáár Slaat de bloem onzer jongelingen !
Heilige pligt, vaste wil voerde hen derwaarts; onwrikbare
moed doet hen volhouden, onkreukbare trouw paltlaan !
Toont mij grootfcher en tevens edeler veerkracht der ziel!
Maar hun hart? hoe trotsch misfehien op hun befluit? hoe
eigenzinnig bij hetgeen zij doen ? hoe hoogmoedig op hetgeen zij volhouden ? -- o Gij , wie gij ook wezen moogt ,
die onder die duizenden uwe lievelingen telt! mij dunkt, ik
zie u; ik zie den genoegelijken weemoed, die in uwe oogen
wemelt. Ja, fpreekt gij voor mij ! Wat ademt de geest van
hen, die u zoo dierbaar zijn ? wat hun mond en pen? Ik
las hun fchrijven herhaalde malen, en ontroerde even zoo
dikwerf. Neen! geene trotschheid , geen hoogmoed , maar
godsvrucht, kalme godsvrucht , onwrikbare (landvastigheid ,
naast ftil vertrouwen, hoop , en onderwerping aan het heilig
Godsbetluur, — ziet, M. H., zóó zijn zij gehemd, die bij
deze inrigting wèl onderwezen zijn !
Dierbaar vaderland ! Ja , thans kunt gij den vreemdeling,
die u vraagt naar de gedenkzuilen van Ne@rlands grootheid,
naar de kenmerken van 's volks voortreffelijkheid, antwoorden, wat de erkentenis, in Londens hoofdkerk, als de fchoon!te eerzuil, op het graf van deszelfs dichter fchreef: Yreem_
deling i fla uwe oogen rondom u!
Het is voor Curatoren een bijzonder genoegen , hier openlijk te kunnen verklaren, dat, gedurende her afgeloopen
jaar , de kinderen, op onze fcholen onderwezen, zich die
weldaad hebben waardig gemaakt. Van 5i16 kinderen zijn er
niet meer dan 23, meestal nog flechts om het te weinig fchoot
komen, hetgeen ook veelal het gevolg van diepe armoede
is, van de fcholen afgefcbreven.
Bemoedigende gedachte! Toen ik vóór veertien jaren van
deze plaats tot u fprak, was het getal van onwaardigen 136;
vóór zeven jaren noemde ik u 84; thans Hechts 23. Zoo
dikwerf wij de fcholen bezochten, trof ons, bij voortduring,
de vlijt en gehoorzaamheid dezer kinderen, en waren wij
over hunne vorderingen zoo zeer tevreden, dat wij, na de
gewone halfjarige Examens, met moeite eene keuze konden
doen, bij de toewijzing der kleine belooningen, welke zij
voor hun goed gedrag ontvangen.
Gg2

420

VERSLAG VAN DENS STAAT

Het Is, M. H., inderdaad een belangrijk fchouwfpel, wanneer men op onze fcholen , in hetzelfde verblijf, 3-, 4
ja nu zelfs 600 kinderen bij elkander, en allen werkzaam
ziet. Welk Bene orde, welk eene flute! en toch overal leven, beweging, werkzaamheid. Wat al ijver, wat al lust,
wat al infpanning van vermogens, om te hooren, te ontvangen , of het verzamelde kenbaar te doen worden ! Welk
een vurig ireven, om zich de eer van vlijtig te zijn, en
een gering blijk van erkenning hunner vorderingen , waardig
te maken !
Zulk eene kleine kinderwereld is belangrijker, dan men in
den eertien opliag wel gelooft. — Is zij niet de eerfie mor
helderen of benevelden levensdag?-genfchmrivad
is zij niet de eerfile tred , welken de mensch doet in het
woelige , werkzame leven? Is zij niet het verkleinde b e1d
van alle die goede en verkeerde hoedanigheden, welke naderhand de groote huishouding bevestigen of verwoesten ?
Leert zij ons niet , op het treffendst , hoe noodzakelijk het
is, om den onrustigen mensch bezigheid, en iets, dat zijne
opmerkzaamheid voortdurend boeit , te verfchaffen ? Willen
wij weten, wat, op het groote wereldtooneel, bij de vol
dikwerf de overfpannene bewegingen kan voorkomen ,-ken,
deze kinderwereld leert het ons. Het ledig zijn , — een te
bekrompen veld, waarop zich de algemeene geest uitzet, —
gemis van behoorlijke prikkels tot werkzaamheid , — ontbe.
ring van datgene, wat aller ziel en zin voortdurend boeit,
veroorzaken gebrek aan beweging , en fcheppen eindelijk
volksverveling, met al hare onzalige gevolgen. Gezegend
blijven daarom uwe pogingen, gij, die voor de volken het
gebied van het ware, het fchoone en het goede ontfuit, en
hen derwaarts voert! want dáár beflaat geen filítand; dáár
prikkelen edele drijveren; dáár kan alles ziel en zinnen boei.
jen; dáár kan alles werken op de heiiigile belangen van allen.
Dat wij nu op dit ons verkleind wereldtooneel datgene
overbrengen, wat op het groote , te midden der algemeene
bewegingen , tot voortf}uwing der handelenden , tot opwek_
king en leiding van het gevoel verfrekt, — wie uwer zal
dit veroordeelen ? — De eer is de fchaduw der deugd. Dat
gevoel pogen wij, als de bron van zoo veel goeds en regtfchapens , in de jeugdige harten minder nog op te wekken,
dan wel eene verftandige rigting te geven. Daartoe fchen_
ken wij die teekenen van onze af- of goedkeuring, die een-
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voudige kinderprijsjes. En nu, gij allen, lieve kleinen i voorwerpen van onze zorgen! gij, die u de eer der onderfchei.
ding hebt waardig gemaakt; gij , die hier tegenwoordig, en

afzonderlijk geplaatst zijt, toont aan deze vergadering, wat
gij ontvingt; gij zijt zulk eerre eer waardigt
Tusfchenzang.
Gelukkig, die tot 's levens disch
Met onbezorgde blijdfchap nadert t
Die , ziel en zin gezond en frisch,
Zich krachten voor 't genot vergadert;
Die, wat Gods Vaderhand hem biedt,
Altoos met dankbre vreugd geniet!
Die rustig en tevreden zit,
Wat rang, wat plaats hem zij befchoren;
Die om geen wulpfche fpijzen bidt,
Geen' dartlep drank zich heeft verkoren;
Die nimmer morrend zich vergast,
Of onverzaadlijk om zich tast!

Wat rijke volheid overal !
Wat fpijziging voor aller monden!
't Gene aller honger fiillen zal ,
Wordt aan Gods Vaderdisch gevonden.
't Zij hoog of laag, of fchaarsch, of veel,
't Krijgt alles eens zijn nuttig deel.
Ook wij , wij naadren tot dien disch;
Gods Vaderliefde zal dien reeglen;
Wat plaats, wat fpijs hier de onze eens is,
Zal de eigen Vadermin bezeeglen ;
Maar 't hangt aan finaak , aan keus, aan kracht,
Wie onzer hier verzading wacht.
De ziel zij rein, het hart gezond;
Slechts de arbeid doe den lust ontvonken;
Nooit tast' de hand, nooit fmacht' de mond
Naar 't gene aan andren wordt gefchonken:
Dan worden wij, bij zuur en zoet,
Met de echte levensvreugd gevoed.
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o Gij, die ons de krachten fchenkt !
Die hart en zin gefchikt wilt maken,
Om, bij hetgeen ons fpijst of drenkt,
Een zuiver levensheil te fmaken ;
Ziet 't kroost der armen om u ftaan ,
En neemt zijn dankend loflied aan
Wanneer dan eens , in later tijd ,
Ook wij , aan 's levens discli gezeten
Gevoelen, wat ons hart verblijdt,
En wat wij juichend welkom heeten ,
Dan wordt voor u ons dankgebed
Op nieuw met geestdrift ingezet.
o Dierbre grond! o Nederland !
Wel waardig, dat we u zeegnend noemen;
Wie fchetst de trouw , den broederband,
De menfchenmin, waar ge op kunt roemen?
Wat ook de trots der volken toon',
Van deugd en moed komt u de kroon.
Aan onze Stads Armenfcholen is nog eene andere, zoo
wij gelooven lofwaardige , inítellirg verbonden. Het is die,
namelijk, waar jongelingen van meer dan gewone bekwaamheden en goed gedrag worden opgeleid, om zelve te kunnen
onderwijzen, en dus leermeesters der jeugd te worden. Het
getal der aanwezigen is thans 52 ; zijnde 43 werkelijke, en
o kandidaat.kweekelingen. Dit jaar werden er io op nieuw
aangenomen , en 2 bevorderd tot tweede ondermeesters ; terwijl er onderfcheidene tot verdediging van ons dierbaar va
zijn uitgetrokken. Uit de kweekelingen , bij deze-derlan
inrigting tot onderwijzers opgeleid, konden wij, in dit jaar,
tot tweede ondermeesters benoemen GERRIT RAVENSTJJ N
en J. G. ME Y N I N It; van tweede tot eerfte ondermeesters
K. WIJBRANDS, D. ERBRINK en J. H. C. STIENS; terwijl wij het affierven van den verdienfielijken eeralen onder
JA N VAN D UI N EN betreuren.
-mestr
Door deze intielling nu wordt het oogmerk krachtdadig
bevorderd, om het verbeterd onderwijs zoo algemeen te maken , als mogelijk is. In den loop van dit jaar beleefde zij
haar 25 jarig bedaan ; en o , hoe zoudt gij getroffen zijn,
indien ik u al het goede Icon aanlchouwelijk maken, wat,
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ook door deze intielling, gedurende die reeks van jaren, aan
het oude getrouwe Holland, en zelfs hier en daar aan het
van o is afgefeheiden , het gefchandvlekte Zuiden , gefehon.
ken werd! Ja, ook uit het middelpunt dezer inhlelling worden de firalen van kennis, fmaak en deugd over.de geheele
oppervlakte van ons vaderland verfpreid , en doet zij hetzelve', ook van dien kant , eene der achtingwaardigfte plaatfen
in de rij der befchaafde volken vervullen.
Gij hadt regt, verdienilelijk Redenaar! toen gij ons vaderland een heilig land noemdet (*). Ook in dit opzegt verdient
liet dien eernaam ten volle.
De gang van het onderwijs echter was, zelfs nog in de
i8de Eeuw, bekrompen, wankelend, zonder eenigen vorm,

en geheel aan het toeval overgelaten. Strenge tucht was het
middel ter bereiking van het onvolkomen doel, en hergeen
er onderwezen werd bepaalde zich , maar al te veel, tot
kerkelijke of ftaatkundige begrippen; alles ulechts op het geheugen werkende, zonder het verfcand te vormen , of het
hart te verheffen.
De r9de Eeuw moge wel eens tot een tegengefteld uiterfte
zijn vervallen; oordeel en ondervinding doen den gang van
het orderwijs hetzelve nu vermijden, en pogen thans de
voorwerpen dier zorgen, en daaronder ook het kroost der
behoeftigen, voor den ftand, waartoe zij beftemd zijn, zoodanig te vormen, dat zij, wanneer het der Voorzienigheid
behaagde hen in andere fcanden te verplaatfen , zich nimmer
over liet fmartelijke eener verbeuzelde, zoo niet bedorvene,

jeugdige vorming kunnen bedroeven.
En o, hoe fmarcelijk is dit laatfee! Ik beroep mij op u
allen , mannen en vrouwen! die, zelve in den deftigen middelfcand opgevoed , u zoo dikwerf met mij over het wanftaltige onderwijs, hetwelk er nog in onze jeugd op de
fcholen heerschee, bedroefdet. Hoe ontelbare malen maakte
u deze ontbering niet elke veredeling van uzelven dubbel moeijelijk ! Hoe herhaalde malen benijddet gij het huu,
welke naderhand, door eenig Akademisch onderwijs, ten minfee
gedeeltelijke vergoeding ontvingen voor deze, uit bekrompenheid van geest, vooroordeel, en^ overdreven zucht voor
beroep en handel, oncfcane verwaarloozing !
(') De Wel Eerw. c. w. WEST ERB A EN , sn eene Leerrede, geplaatst in No. 1. :831. van dit Tijdfchrifc.
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Wanneer onze jongelingen deze Stads Armenfcholen ver
vinden zij, door zich voor het vaderlijk beroep te-laten,
bekwamen, of elders, het middel tot een eerlijk beflaan. Bij
de meisjes neemt alles eene andere rigting. Zij keeren tot
den hui.felijken kring terug, en vinden daar niet altijd de
gelegenheid , om zich , door het leeren van nuttige vrouwe
handwerken , voor den dienstbaren hand, of voor de-lijke
pligten van goede huismoeders, gefchikt te maken. Ook
hiervoor is, zoo veel de otntiandigheden zulks veroorloven,
op onze Stads Armeufcholen gezorgd. De zoodanige .der
meisjes, welke door een braaf gedrag en aanhoudende vlijt
hebben uitgemunt , ontvangen , op onze beide Werk- en
Leerfcholen, dezen onfchatbaren zegen. Daar worden zij
onderwezbn in die nuttige vrouwelijke handwerken, welke
ieder meisje vereeren, en haar in haat hellen, om eenmaal
de (leun van haar huisgezin, de zegen voor echtgenoot en
kinderen te worden.
Niet minder dan onze overige, voldeden ook deze Werken Leerfcholen in dit jaar aan onze verwachting; terwijl de
waardige onderwijzeresfen hare taak met ijver en getrouw.
held volbragten. 152 Meisjes werden aldaar onderwezen;
zijnde er in dit jaar 61 door Mevrouwen Regentesfen ontílagen, en 58 wederom geplaatst; welke eerstgenoemde meisjes , naar evenredigheid harer vorderingen en gedrag, een ge•
fchenk in kleederfiukken ontvangen. Binnen wei ,ige oogenblikken zullen ook zij u eenige proeven harer vorderingen
aanbieden.
En gij , waardige Vrouwen ! die uwe zorgen ten nutte
dezer inftelling zelfs zoo verre uittrekt, dat gij al het mogelijke aanwendt, om deze meisjes , (voor zoo verre zij tot
den dienstbaren hand zullen overgaan) bij het verlaten der
Werk- en Leerfcholen van goede dienften te voorzien, ontvangt voor al dat nuttig en edel pogen onzen harte ijken
dank en den Goddelijken zegen!
Er blijft echter, en waarom zouden Curatoren zulks niet
erkennen? ten aanzien der gevolgen van het hier gegeven on.
derwïjs, nog iets, en wel iets zeer wenfchenswaardigs, over.
Bij het verlaten dezer fcholen treedt het meisje meestal terug
tot den huifelijken kring, en blijft daar, fomwijlen nog
lang, onder het onmiddellijk toezigt der ouderlijke zorgen.
Maar de jongeling treedt dadelijk in het woelige , werkzame
leven. Meer op zichzelven !taande , is hij ook meer bloot-
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geteld aan al die afwijkingen en verleidingen, waaraan de
jeugd, zonder tucht en opzigt, maar al te veel is blootge.
field. Zoude het nu niet te wenfchen zijn, dat de zorg
voor het gedrag dier jongelingen, welke onze fcholen verlaten, nog eenigen tijd konde voortduren ? dat Curatoren daar.
over een wakend oog houden konden, en, bij gepaste gele.
genheid , hunne af- of goedkeuring over het gedrag dier
jongelingen konden doen kenbaar worden?
Befchouwt, M. I I., dezen wensch echter geenszins als
eene begeerte raar het onmogelijke? Neen! reeds gedeelte.
lijk vindt hij zijne vervulling.
Die vervulling hebben wij te danken aan den edelen
man (•) , die thans in de Eeuwigheid het loon zijner weldadige bedoelingen fmaakt , er, die , vóór ruim elf jaren, onze
fcholen met een gefchenk in gereede penningen vereerde,
onder de bepaling, „ dat uit de intresfen dier gelden
-

's jaarl ij ks een zeker aantal jongelingen, welke na het verlaten dezer fcholen, meer dan t vee jaren zich op eenig nuttig
ambacht, of in een gefchikt beroep, werkzaam, Berl jk en
allezins braaf betoond hadden, een gefcltenk, als bewijs van
onze bijzondere goedkeuring, moet worden uitgereikt."
Die jongelingen nu , welke onze fcholen met een lofelijk
getuigfchrijt verlaten , hebben voorzeker de eerde aanfpraak
op die onderfcheidmg. Curatoren benoemden dus eene bij.
zondere Comnlisfe, ten einde een wakend oog op het gedrag dier jongelingen te houden. Sedert den aanvang, en
dus federt elf jaren, heb ik de eer, lid dezer Commisfie te
zijn ; en het is inderdaad met aandoening, dat ik op nieuw
verklaar dat wij, gedurende deze jaren, onder het groot
aantal van hen, geen enkel jongeling gevonden hebben,
die door wangedrag deze onderfcheiding onwaardig was
geworden. Wat zeg ik ? — genoegzaam allen verdienden deze
vereering; zoodat wij dikwerf, aan het getal bepaald, en
geene keuze kunnende doen, de befisfrg aa i het lot moes.
ten overlaten. Ook heden zult gij op nieuw een zevental
zulke oppasfende en brave jongelingen de blijken van ons
welgevallen zien ontvangen , en zal ik u hunne namen en
perfonen doen kennen; terwijl het aanfchouwen daarvan u
op nieuw zal doen zien, dat wij, door het onderwijs, dat
op onze fcholen gegeven wordt, deze kinderen niet uit
,

,

;

(*) De Wel Ed. Heer j.

W. K N I0,
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hunnen ftand rukken, maar hen gefchikt en bekwaam pogen
te maken, om in den ftand, waarin God hen plaatfte, goe.
de, werkzame en brave burgers des vaderlands te worden.
ja, M. H., laat het ons niet verbergen, nog heerschc
hier en daar het vooroordeel , alsof wij , op onze Stads Ar
kinderen der minvermogenden te veel onder-menfchol,d
uit hunnen ftand rukken , en daardoor aanleiding-wijzen,h
geven tot die vermenging der ftanden , welke voor de rust
en veiligheid van den Staat zoo hoogst gevaarlijk worden kan.
De kinderen der minvermogenden te veel onderwijzen?.
Wanneer wordt de, voor eene eeuwige ontwikkeling beftemde,
mensch te veel onderwezen ? Waar is de Staat het gelukkigfce ?
Is het dáár, waar onkunde en onbefchaafdheid de woeste drif.
ten eener onftuimige menigte breidelloos doen voorthollen ; of
dáár, waar leiding en een gepast onderwijs den geest befchaven,
het hart veredelen, en het gemoed tot kalmte en ondergefchikt.
beid ftemmen? — o Gij , wie gij ook zijt, wijst mij de grens.
lijn, welke, niet de dwaasheid en hoogmoed der menfchen, maar
de eeuwige Befchikker der menfchelijke lotgevallen zelf, bier
getrokken heeft!
De geopperde bedenking, nopens het uit hunnen ftand ruk
dezer kinderen, trof Curatoren meermalen en innig. Hoe--ken
zeer voor zichzelven op liet levendigst overtuigd van de on.
gegrondheid derzelve, zoo wel als van de zuiverheid hunner
bedoelingen, meenden zij het echter aan zichzelven en de
maatfchappij verfchuldigd te zijn , om naar nog meerdere
zekerheid te dezen opzigte om te zien. Zij bepaalden zich
dus tot een vernieuwd naauwlectend onderzoek dezer belang.
rijke zaak. Dit had ten gevolge, dat er, federt ruim twee
jaren, bij de halfjarige Examens en op de wekelijkfche kan.
coozzittingen , geen jongeling onze fcholen verlaat, zonder
dat Curatoren aanteekenen, tot welk beroep of ambacht hij
overgaat. En hoe groot meent gij nu , dat, gedurende
die jaren, en onder het aanmerkelijk getal val) ruim 7c0
jongelingen, het aantal dergenen is, welke, door op kan
geplaatst te zijn, of anderzins, eenigermate aan hunnen-toren
land onttrokken werden? — Niet een enkele! Behalve de
weinigen, welke zich aan de zeedienst of den krijgsmansftand
wijdden, zijn zij allen tot een gepast beroep of tot een ambacht overgegaan. — Hier iets meer bij te voegen, zoude
de reinl'eid dezer inrigting bezoedelen.
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Maar nu, al blijven zij in hunnen fraud, bevordert dan
toch- het onderwijs van de kinderen der minvermogenden
niet, in de groote huishouding van den Staat, de te vele toe.
nadering, ja vermenging der verfchillende franden; eene
toenadering en vermenging, zoo gevaarlijk voor aller rust,
veiligheid , en het volksgeluk ?
Hij, die her onderfeheid der ftanden poogt op te losfen,
ondermijnt, met eigene hand, hetzelfde gebouw, dat zijne
onbedachtzaamheid waant te bevestigen.
Laat ons echter in opregtheid de waarheid (preken! Van
deze heilige plaats mag, ja moet zij met beiicheidene openhartigheid gefproken worden. -- Indien inderdaad het onderwijs
der minvermogenden het onderfcheid der Randen te vee!
zoude wegnemen, aan wien is zulks dan te wijten? Houden
de dusgenoemde hoogere (tanden in den gang van her onderwijs wel altijd een' gelijken tred met de mindere? Heèrscht
in de middel- en hoogere (tanden dat levendig befef der behoefte, die vurige begeerte, om iets meer dan het dagelijks
onvermijdelijk noodzakelijke te weten? Willen de voornamere (landen in her maatfchappelijk leven verzekerd zijn, dat
alle vermenging onmogelijk blijve, — wel, dat ook zij dan
beftendig voorwaarts llreven in het verbeterd en veredeld onderwijs van hun kroost, en hetzelve zulk een onderrigt geven, als den Nederlander voegt! Dan zullen de bij hen ge.
vestigde, meer befchaafde omgang in den huifelijken kring,
de meer edele genoegens van het leven, de beoefening der
wetenfchappen, het genot der kunften tot genoegzame waarborgen verftrekken, welke de zoo gevreesde te ver getrokkene
toenadering verhoeden zullen. Nog eenmaal, dat de voor
rustig en onvermoeid voortgaan op de-namerftdlchs
veel uitgeftrekter en edeler loopbaan, hun geopend, en den
armen de kruimkens niet benijden, die van hunne rijkvoorziene tafels vallen!
Wie hier nog een oogenblik zonde kunnen twijfelen, ons,
gezegende belijders van het Goddelijk Christendom, ons
vooral zonde deze twijfeling hoogst onwaardig zijn. o, Als
wij ons oog op deze kinderen (laan, is het dan niet de op.
perfte Leidsman onzer zaligheid zelf, die hier alle twijfeling
wegneemt? Is het niet, alsof Hij ook ons toeroept , het.
geen Hij in de velden van Galilea (nadat Hij zoo krachtig
den echten verzorger zijner kudde teekende; een' verzorgcr, wien ook liet geringfte (chaap zoo na aan her harte
ligt) met een diep gevoel uitriep; .41zoo is liet ook de suil
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niet van uwen Vader in den hemel, dat een van deze kleinen
zal verloren gaan! (*)
Eere zij dus de loffelijke Regering dezer Stad, welke,
door zoo vele milde geldelijke bijdragen, ois in fcaat (telt,
om zoo veel nuttigs en goeds te ftichten! Eere zij u, mijne
Stadgenooten! die op eene gelijke wijze ons daartoe zoo
krachtdadig ondersteunt! Eere zij ook den edelen Onbekende, welke ons in dit jaar uit Batavia het aanzienlijk ge
behoeve onzer inrigting fchoQk
-fchenkvaiot
Maar u, mijne Medeiirbeiders in dezen nederigen, snaar
nuttigen werkkring! u kan ik nevens mijzeiven gelukwenfchen, dat wij , in het afgeloopen jaar, geen onzer, noch
door gebiedende omftandigheden, noch door den dood, uit
ons midden hebben zien wegrukken. Ik noem dit wegrukken, omdat onze vereeniging zoo mannelijk hartelijk is. Ik
noem dit wegrukken, omdat het verbreken van eenen band ,
welke den meesten onzer reeds jaren lang zoo dierbaar was,
altijd pijnlijk blijft. Jaren lang? — Ja, wel jarenlang! Of is
hij niet in ons midden, en nog met dezelfde getrouwheid
werkzaam, en gaat hij niet nog met denzelf'den ijver ons
allen voor, bij, die, vóór bijna 35 jaren, een der edele
stichters was van het verbeterd onderwijs in ons vaderland (**)Q Zijn zij niet nog onder ons, die, vóór ruim twee
jaren , zichzelven gelukwenschten, reeds 25 jaren met ons
vereenigd te zijn (f)? Is de edeie, werkzame man niet nog
een hechte steun van onzen genoegelijken kring, die onlangs
in ons midden met dankbaarheid gewaagde, 25 jaren met ons
gearbeid te hebben (4)? Deelt hij , die tot u ('preekt, niet
reeds meer dan 22 jaren in dien zegen?
Toen een der fchoonfte fieraden van het naburige Dnitsch.
land , de voortreffelijke na R DER, zijne laat!te oogenb'ikken
voelde naderen, (prak hij tot zijnen zoon: „ Verfchaf mij
eene heerlijke, grootfche gedachte, opdat ik mij daarmede
verkwikke !" (§) 0, mijne Medebroeders ! zoodanig een denkbeeld zal voor ons het goede en edele zijn, hetwelk wij hier
hebben pogen te (lichten. Gaan wij dan rustig voort! God
(*) MATTn . XVIII : 14.
(**) De Wel Ed. Heer jo IIs. B U vs.
(t) De Wel Ed. Heeren , Mr. D. j. VA N

L E N NE P

JERONIMO DE VRIES.

(1) De Wel Ed. Heer P. Cu, RL^.
(S) Gedachten van JEAN PAUL, Ifie Deel, bladz. 151.
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zegent onze pogingen op het zigtbaarst. In het laatst en
treffendst oogenblik van ons leven zal het herdenken daarvan, voor ons allen, troostend, opbeurend, zielverheffend zijn.
En gij allen, mijne geachte Hoorders! wendt thans uwe
aandacht van mij af, en vestigt haar op deze kinderen! Zij
(laan gereed, om u, door eenige weinige proeven, hunne
gemaakte vorderingen ce wonen. Hun hart gloeit reeds van
verlangen. Verwaardigt u, in hunne vreugde te deelen!
Viert met hen en ons dit eenvoudig kinderfeest! o, Het is
iets opbeurends , te midden van de geweldige ftormen der
menfchelijke driften, te midden der hevige fchokken, welke
ons dierbaar vaderland bedreigen, met kalmte in de vreugde
dezer kinderen ce mogen deelen!
Komt dan, gij van God gezegenden! gif, voorwerpen van
onze onvermoeide zorgen!-komt dan, geliefde kinderen! verheugt u hartelijk! Allen, welke gij voor of rondom u ziet,
deelen in uwe blijdïchap, zullen met belangftelling uwe vorderingen zien, en danken met u den Alzegenaar, dat zij burgers zijn van een vaderland, waar zoo veel menfchenliefde,
zoo veel flill2 deugd, en nog zoo veel zielekalmte woont.
Treedt dan toe, antwoordt met befcheidene vrijmoedigheid,
en ontfluit ons aller hart door uwe, wel eenvoudige, maar
toch hartelijke zangen

Slotzang.
K00R.

Zaalge dagen, blijde (tonden,
Als ons oog in 't fchoolboek las
Wat al deugd hier werd gevonden,
Hoe gelukkig Neérland was;
Hoe zijn ftille godsvrucht groeide,
In de oormen van het leed;
Hoe 't voor regt en vrijheid gloeide,
En met vaste geestkracht (treed!
Doch der vaadren moed en glorie
Rezen wel voor 't kinderoog;
Maar het was , of 's lands historie
Als een zotte droom vervloog.
A.
Wij leerden wel van 't grootsch verleden,
Wat Neérland was voorheen;
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B.
Hoe MAURITS en DE RUITER fireden;

Maar 't was reeds lang gelden.
KOOR.

Doch verraad en list en fnoodheid
Schokten vreeslijk Nedrlands grond;
Nu was 't, of der vaadren grootheid

Fier

herrezen, voor ons

fond.

Ja, wij zien 's lands vanen wapprell;
Moed en trouw vuurt allen aan,
En 't geloof aan God fchept dappren,
Die weér vast, als rotten, flaan.
o, Nu rijst eerst 's lands historie
Heerlijk voor ons kinderoog;
Want der vaadren moed en glorie
Zijn geen droombeeld, dat vervloog.
4.
Van waar die deugd, zoo grootsch herrezen?
Dat oog, naar God gerigt?

B.
Het woont bij hen, die de Almagt vreezen,
En trouw zijn aan hunn' pligt.

A.
Hij vindt dien roem , wiens geest, ontwikkeld,
Voor eer en braaf held leeft;
Wien de ijver tot den arbeid prikkelt,
Aan orde en wet verkleefd.
KOOR.

Heil ons, heil ons, zulk een zegen
Schenkt , ook ons , het vaderland!
Als een vruchtbre zomerregen
Stroomt het uit zijn milde hand.
Hoor den dank voor zulk erbarmen,
Dierbaar Neérland 1 neem dien aan
Gij, gij helpt het kroost der armen;
Gij, gij hebt het wèl gedaan!
1^ 9aar 't zal ook, in vreugde en lijden,
Wat er wentele of verdwijn',
Voor u leven, werken, (rijden,
En uw trouwfte burgers zijn.
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1n de Revue Encyclopédique van Nov. 1830 vindt men gewag gemaakt van eene vernuftige gedachte van den Heer
ALEXANDER PERRIER DE TOURRETTES, omtrent de
oprigting van Dag- en Nacht - Telegrafen, voornamelijk dien
voor den Koophandel, en welke aan denzelven inderdaad-ftig
geen onbelangrijk voordeel zouden kunnen toebrengen, door
den ongemeenen fpoed , waarmede daardoor tijdingen van
allerlei aard zouden kunnen worden overgebragt. Bij meerdere herleving van den Handel in ons Vaderland, zou dus.
danige inrigting dan ook van het hoogte belang kunnen worden. Het zou echter niet raadzaam zijn, om er die alge
aan te geven, welke de fteller van het-men!trkig
bedoelde artikel bedoelt, namelijk om dezelve ook dienilig
te maken tot het overbrengen van tijdingen voor bijzondere
perfonen , waartoe de gewone brievenpost nog altijd gefchikt
en feel genoeg is. De Handel echter zou er groote voordee.
len uit kunnen trekken: want Bene bijna onmiddellijke mede
tijdingen tusfchen de Beurzen van dinJlerdam -delingr,
Rotterdam en b. v. Middelburg of andere plaatfen, moet van
bijzonder belang zijn ; terwijl in den winter, met ijsgang op
de rivieren, of ook bij flormweêr op de Zeeuwfche flroomen, de loop der tijdingen nimmer verbroken, en zelfs geenerlei oponthoud daardoor veroorzaakt wordt.
Eene meer algemeene bekendwording dezer gedachte kan
in ons Vaderland niet nutteloos worden geacht. Het vol
moge er een algemeen begrip van geven. Wij-genduitrkfl
zullen echter alleen mededeelen 't geen op den Handel toepasfelijk is.
De Koophandel, zegt de fleller, van het bedoelde artikel,
heeft finds lang ondervonden , dat de tegenwoordige dienst
der brievenposten , hoe goed ook ingerigt en dagelijks nog
verbeterende , echter niet genoegzaam is , om aan alle noodzakelijke behoeften te voldoen : de groote Handelhuizen geven dagelijks allerbelangrijkite fonemen uit aan Couriers, die
dikwijls maar weinige uren vóór den gewonen post aankomen. (*)
(*) Dat de middelen tot mededeeling van tijdingen nog
niet genoegzaam geoordeeld worden, blijkt genoegzaam uit
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Men was nog niet op de gedachte gekomen, ont de bijna
oogenblikkelijke fnelheid der Telegraaf op den Handel toe te
pasten. Dit voortel is dan ook door geheel Frankrijk toegejuicht, en men kan daaruit opmaken, dat eene onderneming van publieke Telegrafen, ingerigt voor den Handel, in
deze behoefte kan voorzien, en tevens met zeer groote voor
middelen van gemeenfchap kan volmaken.
-deln
Om aan de Telegraaf deze nieuwe toepasfng te geven,
waren er echter vele verbeteringen noodzakelijk. Wij zullen
er voornamelijk twee doen opmerken , waaromtrent tot heden
aile moeite en onderzoek te vergeefs waren geweest. Boven
alles moest aan dezelve een fysterna bij nacht worden gegeven;
of liever, men moest een geheel nieuw fystema bedenken,
dat zoowel bij dag als bij nacht kon doorwerken, en 't welk
zich zulk een groot gedeelte van den tijd , dat tevens zoo
voordeelig is tot overbrenging van tijdingen , kon ten nutte
maken, zoodat men bij het einde van den dag niet genoodzaakt was , om de dikwijls zeer belangrijke tijdingen af te
breken. Ook moest men het fystetna zoo eenvoudig maken,
de telegrafifche taal zoodanig vertlj ken , en hare uitdrukking
zoo fuel doen zijn, dat het getal der op één' dag ver
tijdingen alle de te verwachteue vragen kon te bo--zonde
ven gaan. En eindelijk moest het middel niet te kostbaar
zijn. (*) De tot alle deze einden nieuw uitgedachte Telegraaf beftaat uit een hoogst eenvoudig werktuig, waarvan de hierbij gevoegde teekening een oppervlakkig begrip
kan geven.
Aan dit werktuig zijn vier lantaarns, waarvan de twee ,

de zoogenaamde duivenposten, die door fommigen worden gebruikt, en die met ongemeene fnelheid de tijdingen overbrengen; doch de duiven moeten telkenreize wederom weggebragt
worden, terwijl ze alleen voor enkele perfonen nuttig zijn.
(*) Behalve den nacht is er (ten Ininhle in ons Vader
tweede oorzaak, die de onafgebrokene overbren--land)e
tijdingen
kan verhinderen, namelijk de wist, welke
ging van
allermoeijelijkst
is om weg te nemen ; doch daar
hindernis
de dikke misten laag drijven en de Telegrafen hoog gefteld
zijn, en daarbij zulke zware, dikke fristen niet zeer lang
duren, zoo zou eene zoodanige verhindering ook nooit zeer
lang kunnen aanhouden.
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A en A , onbewegelijk blijven, terwijl de beide anderen, B en B',
zich kunnen bewegen; en deze laattien maken door hare opvolgende handen, in betrekking tot de eeruien, of vaste lantaarns,
de verfchillende teekens uit, om de geheel a correspondentie
uit te drukken. In de beweging dezer vier lichten ligt de geheele telegrafifche taal opgeloten. Eene vijfde lantaari, C, wordt
beneden de vier voornaamflen geheld; zij beweegt zich alleen links en regts, en dient Rechts voor de bijzondere mede.
deelingen der beftuurders van het werktuig onder elkander. (*)
Op den 9 September 1830 is er bij den Marquis D E F o R_
TI A eene proef met dit werktuig genomen , in tegenwoor.
digheid van een' Commisfaris van het Fran/the Gouvernement. Hetzelve brengt, in gewonen tijd, van drie tot vier
feinen in ééne minuut over; dat is , meer dan tweehonderd in
een uur. Tweehonderd feinen nu hellen meer dan honderd.
vijftig woorden voor. Het werktuig kan dan in één uur ten,
minute tien tijdingen overbrengen, iedere tijding zamengefield
uit twaalf à vijftien woorden , 't welk genoegzaam is voor
foortgelijke berigten , waarvan het laconismus een noodzake.
lijk vereischte is. (t)
De prijs voor de tijdingen zou zeer gering kunnen gefield
worden, en desniettegenfiaande zeer voldoende voordeelen
geven aan de ondernemers.
De voordeelen van eene zoo fnelle correspondentie zijn
voor den Handel onberekenbaar en onweêrfprekelijk ; maar
het grootfie voordeel is daarin gelegen , dat men als in een
(*) Deze fchets zal bij het eerstvolgende No. worden
medegedeeld.
(t) De gedachte, om, door middel van vuur of lichten,
tijdingen over te brengen , of wel feinen te geven , is
niet geheel nieuw. Het fchijnt , dat reeds de Grieken en Romeinen deze foort van mededeeling hebben gekend. Zij be_
dienden zich van brandende vuren , die, naar hunnen afiiand
van elkander, of naar de kanten , werwaarts zij brandden ,
zekere letters en woorden aanduidden; doch deze manier was
niet veel in gebruik, uit hoofde van de menigvuldige belet.
fels, waarmede zij gepaard ging. (Zie Algemeen Woorden.
boek van NIEUWENHUIS, art. Telegraaf.)
Zou het gas geen gereed middel kunnen aan de hand ge.
ven, om eene geheel door gas verlichte Telegraaf des nachts
te kunnen doen werken, en zulks dan op eene nog betere
wijze, dan met lantaarns, in te rigten?
Hh
MILNGELW. 1831. No. g.
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oogenblik den iiaat van zaken van alle plaatfen doorziet, en
zich als 't ware op alle Beurzen te gelijk bevindt.
De eenige tegenwerping, die men tegen de genoemde en
zoo vele andere, van zelf in het oog vallende voordeel'en
kan maken , is gegrond op de vrees , dat men bijzondere
perfonen een wapen in handen geeft , waarvan zij misbruik
zouden kunnen maken. Maar indien men in aanmerking
neemt, dat in eene lijn , waarin meer dan tweehonderd menfchen gebruikt worden, er hechts twee kennis hebben van
de tijding, die zij overbrengen, degeen die ze afzendt en
degeen die ze ontvangt, en indien men dan de minfte verantwoordelijkheid bij deze twee perfonen vooronderftelt, zoo
is het onmogelijk, om niet te erkennen, dat b. v. de
tegenwoordige Directeurs van eene telegrafifche lijn ook dezelfde magt hebben, om het vertrouwen der Regering te
verraden. Dezelfde redenering moet ons ook die vrees benemen, dewijl de tijdingen alleen door de tusfchenkomst der
beide Directeurs , van de hand, die ze afzendt , tot die,
welke ze ontvangt, worden overgebragt.
Eindelijk zonde men ook kunnen denken, dat deze wijze van
correspondentie, niet voor allen gelijktijdig kunnende ge
maar de eene na de andere moetende plaats hebben,-fchiedn,
er daardoor eene verwarring in het aantal der tijdingen zou
kunnen ontdaan, en dat ieder genoodzaakt zonde zijn, zijne
beurt af te wachten; of wel, dat de werking van de eene
Beurs op de andere , alleen van de eerffe tijding afhangende ,
iemand daardoor bevoorregt konde zijn , om ze vóór de anderen aan zijnen Correspondent te doen overbrengen , 't welk
de noodlottigfle gevolgen zou kunnen hebben, en iederen dag
de bijzondere fortuinen in de waagfchaal zoude kunnen ftellen. Men kan aan de eerfien antwoorden , dat de fnelheid van
het nieuwe fystema zoo groot is, dat er minder tijd noodig
is, om eene tijding too uren ver te brengen, dan om ze
van zijne woning aan de Directie te doen bezorgen ; dat
voorts, eene buitengemeene kortheid de noodzakelijke flijl
voor deze correspondentie zijnde, men ten minfte bijna tien
perfonen te gelijk kan heipen ; terwijl bovendien niets gemakkelijker is, dan om, indien deze Telegrafen eenigen opgang maakten , eenige lijnen op dezelfde Stad te hellen,
dewijl de kosten alleen door de eergen worden veroorzaakt. —
Aan diegenen, welke mogten vreezen, dat er eene voorkeur
der eerfe tijding aan iemand zou kunnen gegeven worden,
Relt men voor, om eene infchrijving te openen tusfchen alle
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de kooplieden van dezelfde Stad, ten einde de beurstijdingen
op eene openlijke en officiele wijze te ontvangen. Aldus
zou men , door middel van eene zeer middelmatige infcbrijving voor ieder' belanghebbenden , allen daarin voordeel kun.
nen doen hebben; terwijl ieder huis vervolgens nog deszelfs
bijzondere maatregelen konde nemen.
De Heer FERRIER DE TOURRETTES, overtuigd van
de voordeelen zijner uitvinding, heeft aan den Minister van
Binnenlandfche Zaken, in Frankrijk, autorifatie gevraagd ,
om eene Maatfehappij op te rigten van deelnemers door aan
Dag- en Nacht-Telegrafen voor den-deln,toprigva
Handel en voor het Algemeen (Te légrapbes commerciaux et
publics de jour et de fluit), waarvan hij de uitvinder is, en
zulks tusfchen de voornaamtie Franfche Steden , volgens de
gronddagen der Akte , gepasfeerd bij den Heer M o is s ON,
Notaris te Parijs. Deze Akte flest een fonds daar van vierduizend aandeelen, ieder van duizend franken , met 5 pret.
renten en een vierduizendfee gedeelte in de voordeelen der
onderneming. Om aan de deelnemers vertrouwen en zekerheid te geven , zal men echter vooraf een tiende gedeelte
der geheele fom gebruiken, om eene proeflijn daar te ítellen,
en van het welgelukken daarvan zou de Korting der geheele
nandeelen kunnen afhangen. De florting zou gefchieden bij
tiende gedeelten , waarvan er Hechts één dadelijk bij de in.
fchrijving betaald zoude moeten worden. De andere tiende
gedeelten zouden gevraagd worden naar mate men nieuwe
bouwingen zou moeten doen , en volgens befisfing van
eenen Raad van toezigt, zamengefield uit de voornaamile
deelhebbers. — Dit verzoek, aan den Minister van Binnenland
Zaken van Frankrijk gedaan, is door een groot getal-fche
aanzienlijke perfonen , leden der beide Kamers , en door de
voornaamfle kooplieden van Parijs, onderfieund geworden.
Ziet daar in het algemeen deze vinding medegedeeld, zoo
als zulks in de Revue Encyclopédique gevonden wordt; en
offchoon men nog vele bedenkingen omtrent eene zoodanige
telegrafifche inrigting voor den Handel zou kunnen opperen,
zoo kwam het mij echter niet geheel onbelangrijk voor, om
dezelve door middel van dit Tijdfchrift meer algemeen in ons
Vaderland bekend te doen worden, vooral om daardoor anderen uit te lokken, om, het hoofddoel aannemende, door vele
verbeteringen en zoo mogelijk vereenvoudigingen, het voor_
gebelde doel te bereiken; en tevens, om , met behulp van
11 b 2
,
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deze of andere telegrafifche werktuigen, dag en nacht
doorwerkende, eene bij ons bruikbare Hollandfche telegrafifche
taal uit te vinden, zoodat de teekens of feinen geene letters, maar woorden voorhelden , ja zelfs voor gewone da.
gelijkfche beursberigten geheele volzinnen, ten einde alsdan
ook , ter beproeving, eene telegrafifche proeflijn tusfchen
onze voornaamíle Handelfteden op te rigten.
Nota. In de Revue Encyclopédique van Jan. 1831 vindt
men vermeld , dat er thans in Engeland een profpectus
wordt bekend gemaakt voor eene Telegraaf voor den Handel,
uitgevonden door den Luitenant MOR RI S S o N, welke zal
worden opgerigt tusfchen Doores en Liverpool, gaande door
Londen en Birmingham. De kosten hiertoe zijn berekend op
3000 pond St. De fnelheid der overbrenging zal zijn duizend mijlen aftlands in vijftien minuten tijds. Het geheim
der tijdingen blijft er volmaakt bij verzekerd. Maar men
heeft geene voorzorgen kunnen uitdenken in geval van mist;
eene tegenwerking, die wel altijd de belangrijke uitkomflen,
door de Telegraaf verkregen , zal teleurftellen. — Deze gedeeltelijke opgaven zijn getrokken uit het Engel%he dagblad
Tork.Courant, en zijn te onvolkomen , om deze Telegraaf
met die van den Heer F ERR I ER te kunnen vergelijken.
Men dient te weren, of de Engelfche uitvinder ook voor
nachtfeinen gezorgd heeft; hoeveel tijdingen er in 24 uren
kunnen verzonden worden, enz, Tot beden fchijnt het, dat
de Telegraaf van den Heer F ERR IER de voorkeur verdient.
F. W. C.

TAFEREELEN VAN RUSLAND.

(Vervolg van bl. 382.)
Kleine Dieverijen.
an firaatrooverij en huisbraak hoort men i ) het grootfe
V
gedeelte van Rusland niet. De Rusffche boeren lagchen ge,

woonlij k om de vreemdelingen, als om. bange kinderen , wanneer zij die op hunne reiswagens met fabels, pistolen en
allerlei wapens omgeven zien. De Rusfifche koopman reist
dikwijls, met zijne ganfche have, vanhet eene einde des
rijks naar het andere, zonder een mes in den zak te heb ben; en men hoort, althans in de oorden, die ik leerde
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kennen, nooit van aanrandingen op de openbare wegen. (In
de zuidelijke, aan de Turkfche bezittingen grenzende, gewesten, en in Siberié, waar zoo vele misdadigers hun verblijf hebben , en de nood dikwijls zoo groot is , gebeuren
wel meermalen dingen van dien aard.) iVlen denkt misfchien,
dat deze zeldzaamheid van itraatrooverij een gevolg is van
de afgelegenheid der dorpen en van het ruwe klimaat, dat
het verblijf onder den blooten hemel , bij nacht vooral , bezwaarlijk maakt voor roovers; maar ook in den zomer en in
de meer bevolkte fireken , waar de dorpen niet verre van
elkander liggen , wordt even zoo min geftolen. Dit fchijnt
derhalve meer aan het karakter des volks toegefchreven te
moeten worden , dat eenen afkeer van de ftraatrooverij heeft.
Het ware flechts te wenfchen , dat de gemeene man even
zeer eene gewetenszaak maakte van heimelijke en listige ontvreemding. Komt er gelegenheid , om iets weg te moffelen ,
zoo moet men toezien en op de vingers der lieden pasfen ,
met welke men te doen heeft. Meermalen heb ik het ondervonden , en dus gelegenheid gehad , om over dit opmerkelijk verfchijnfel na te denken. Dien ten gevolge houd ik
mij overtuigd, dat deze verkeerdheid niet zoo zeer een gebrek van het hart, als wel van het vertand is, daar de noodige ontwikkeling ontbreekt. De meeste geringe lieden ,
welke aan deze ondeugd overgegeven zijn, (onder die van
den fatfoenlijken fland is dit ontfutfelen even zoo ongewoon
en fchandelijk als in andere landen) houden dit kapen niet
voor onregtvaardig, en maken dus elke voorkomende gelegenheid zich ten nutte. Ik meen te mogen verzekeren , dat
deze menfchen , welke anders zeer goedhartig en braaf zijn,
die flechte gewoonte zouden afleggen, als zij de fchandelijkheld daarvan leerden inzien en betere begrippen van pligt
hadden. Hier ware dus door het volksonderwijs iets goeds
te bewerken. De dorpfcholen, en vooral de leeraars in de
kerken, zouden een' heilzamen invloed op de zedelijkheid
van den gemeenen man kunnen hebben. Doch er is menig
dorp zonder fchool , en het godsdienftig onderwijs wordt,
althans diep in het land , zeer verwaarloosd. Boeken zijn er
ook niet; en, al waren die er, de gemeene man kan niet
lezen. Welk middel heeft hij dus, om over den mensclr te
leeren nadenken, en zijne, van geflacht tot geflacht overgeerfde, begrippen en meeningen te verbeteren? Hid heeft,
federt eeuwen, zich eene eigene zedeltunde , als ik het zoo
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noemen mag, gevormd, en leeft nu gerust daarnaar voort,
zoo goed of Hecht het dan ook gaat. Dus worden zekere
dingen, b. v. huisraad enz., door hem als heilig befchouwd;
men kan ze bij nacht op firaat laten, en vindt ze des mor.
gens weder; terwijl men vele andere zaken, welke niet van
die waarde zijn en hierom minder zouden moeten bekoren,
niet genoeg bewaren kan. Op de eertien is, als door eene
algemeene ftilzwijgende overeenkomst, eene foort van verbod gelegd ; terwijl de laatften als een gemeenfchappelijk
goed befchouwd worden. Dezelfde mensch, die geene zwa.
righeid maakt, om iemand heimelijk den zak te ligten, of
ongemerkt iets van zijnen disch te nemen, zal, ook wan.
neer bij het veilig doen kan, nooit eene gefloten deur ope.
nen, of zijne hand door een open ventler weken, om iets
uit de kamer te ontvreemden. Dit laatlle noemt hij worit
(ílelen), en het klinkt ook in Rush/die ooren hatelijk, en
wordt voor eene groote zonde gehouden; maar het eer
geoorloofd , althans niet verboden toe, en-fcehijntm
hij heeft daarvoor het verkleinend woord worobat (eene
kleine gaauwdieverij doen, wegmoffelen) , dat bij menigeen
zelfs fraai klinkt , daar hij het leelijke denkbeeld van eigenlijke dieverij er in geenen deele mede verbindt. Om de zaak
duidelijker te maken, wil ik den lezer twee voorvallen verhalen, waarvan ik zelf ooggetuige was, en die, naar mijne
gedachten, het karakter van den gemeenen man in Rusland
op dit punt ten duidelilkfle kenmerken.
Ik was eens bij eenen koopman in het klein , (de zooda.
nigen zijn meestal boerenzonen , en dikwijls zelfs lijfeigenen) om met hem eene zaak af te doen, waarbij hij zich
als een braaf en eerlijk man gedroeg. Als wij daarna thee
dronken, kwam er iemand van vrij hooge jaren, een perfoon
met een open gelaat, maar in zeer fchamele kleeding, en
bood den koopman een' zilveren lepel te koop aan. De
koopman bezigtigde de waar, vroeg naar den prijs floot
den koop, betaalde den lepel ver beneden de waarde , en
zeide fchertfend tot den ouden man , terwijl hij hem het geld
toereikte : Sukin tu fin, tu worabal (Hbndekind 1 gij hebt hem
gekaapt). Vroeger is reeds de aanmerking gemaakt, dat
hondekind in den mond van eenen Rus bijna van gelijke beteekenis als het lieve vriend der Duitfchers is. De oude
man zag hem met een lagchend oog aan , legde de hand op
de borst, en betuigde zeer gemoedelijk: Net, Sudan! Bogpo.
,
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dal (Neen, Heer! God heeft het gegeven) , en hiermede
ging hij in vrede zijnen weg. Meermalen heb ik moeite ge.
daan , om door herhaald vragen den eigenlijken zin van dit
Bog podal te vernemen, en het fcheen mij meer en meer zeker te worden , dat velen althans eene foort van Goddelijke
toelating, om iets te ontvreemden, daaronder verflaan.
Het volgende geval is welligt nog opmerkelijker. In r8í6
reed ik met een' Duitsch' vriend naar een naburig landgoed
van den Graaf S. Wij meenden op onzen kleinen, open'
wagen de eenigen te zijn, die de Duit/the taal, waarvan wij
ons gemakshalve bedienden, verfzonden, wanneer plotfeling,
tegen alle vermoeden , ook onze baardige fchworfchtik (koetfier) , welken wij voor een' dommen Rus gehouden hadden,
zich in ons gefprek mengde, en wel gebroken, maar toch
vlug , Duitsch fprak. Als hij onze verwondering bemerkte ,
vertelde hij, dat hij in Duitschland geweest was, en wel bij
eene legerafdeeling, die in 1813 als landweer had moeten
dienen. Hij had eenen zomer in Sakfen doorgebregt , Leipzig, Dresden, Wittenberg enz. gezien, en fcheen zich
daarop niet weinig te laten voortaan. „ En hoe beviel u
Duitschland ?" vroeg ik. — „ Wel nu, zeer goed ," zeide
hij; „ maar flechts één ding niet, dat niet goed is." Hij
had daar eene goede partij kunnen doen, en zijn Overfte
zou hem ook zijn ontfag gegeven hebben, daar die legeraf•
deeling toch ontbonden werd ; doch dit ééne had hem terug
hij in zijn vaderland wedergekeerd. —-gehoudn,zwas
„ En wat is dit ééne ?" hernam ik. — „ Ja, Heer !" antwoordde hij, terwijl hij met een bijna gefloten oog zich ver.
trouwelijk tot ons keerde en ons toefluisterde: Sudar! worabat ne welat. (Heer! zij willen niet toelaten, dat men een
weinigje wegmoffelt.) — Wij waren over dit onverwachte
antwoord niet weinig verwonderd, en mijn vriend, die nog
niet lang in Rusland was, zette zich, om hem het verkeerde
van zoodanige beginfelen onder het oog te brengen ; maar
de koetfier, om de lange ítrafpreek te ontkomen, zocht op
vrolijken toon den zedemeester te onderrigten en op den
regten weg te brengen, zeggende: „ Ach, gij verlaat mij
niet , Sudar ! ik meen het /telen niet (eto ja jusch fnaiu , fto
ne charusch); dit weet ik wel, dat slecht is; ik meen flechts
het worabat, hetgeen toch overal, ten min(Ie voor de folda.
ten, geoorloofd zijn moest:'
Het klinkt zeker vreemd en wonderlijk , wanneer men zijn
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eigen vaderland flechts dáárom hoort laken, dewijl men in
hetzelve niet flraffeloos iets kapen mag. Deze berisping is
zoo weinig vereerend voor den berisper, dat ik bijkans
fchroom , die ontmoeting te verhalen. Doch mijne genegenheid voor het Rusfsfche volk, die ik niet behoef te
verbergen, moet mij niet beletten, ook zulke dingen te
vermelden , welke geenszins cot de beminnelijkile eigen.
fchappen behooren. Waar nu zoo veel goedwilligheid , waar
een zoo guntlige aanleg, als bij deze wakkere natuurmen.
fchen, plaats, heeft, daar mag men hopen, dat ook deze nog
overige vlekken allengs uitgewischt zullen worden. Voorts
zoude ik die genen , welke zich beroemen tot een be.
fchaafd volk te behooren , wel willen raden , niet te
fpoedig een liefdeloos oordeel over anderen uit te fpreken ,
en toe te zien , of onder hun zoogenaamd befchaafd volk
ook niet eenige , misfchien even opmerkelijke, overblijffelen
van vroegere onbefchaafdheid te vinden zijn, die , gelijk men
hopen mag, ook niet in natuurlijke flechtheid, maar in eene
verkeerde wijze van zien, en dus, in weerwil van die zoo
zeer geroemde fijnere befchaving, evenwel in gebrek aan
echte zedelijke befchaving derzelver grond hebbbn. De Duit[the landman b. v. wordt, en met regt, in het algemeen
voor braaf en eerlijk gehouden, en ik heb nog nooit ge.
hoord, dat men hem neiging tot flelen te last heeft kunnen
leggen: is evenwel de houtdieverij in de bosfchen niet eene
zeer gewone zaak, en maakt wel ooit een arme boer er eene
gewetenszaak van , dat hij des nachts een bos rijs naar huis
fleept en jonge booroen befchadigt? Dit is toch ook ontvreemding, diefftal , maar een van ouds af gebruikelijke en
door de gewoonte als gewettigde diefilal. Misfchien zijn er
meer dergelijke dingen in ons maatfchappelijk leven, die wij,
omdat ze zoo algemeen zijn en dagelijks plaats hebben, niet
opmerken , maar welke toch den vreemdeling , die er niet
aan gewoon is, in het oog vallen. Wie weet niet, dat ze.
kere, door de openbare nieening als 't ware geheiligde, uitzonderingen bij hem, die het meesterhuk der fchepping wordt
genoemd , niet alleen onder het laagte gemeen, maar ook
onder de lieden van befchaafden Rand, ja zelfs onder geleerden , geenszins tot az groove zeldzaamheden behooren? Men
denke hier flechts aan het boekenkapen (het zoogenaamde
Bucherfchiesfen) op onze Akademiën. En wat zou men ver
wanneer wij velen onzer Erts- en plantkundigen on.-nem,
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dervroegen 4 Ik heb geene vreeze, dat deze ons die ondervraging
ten kwade duiden, of ons niet te woord taan zouden; dewijl ik henzelven , in hunne gezellige bijeenkomften, zulke
dappere daden, met geene geringe zelfvoldoening, heb hooren
uittallen, en zich op hunne handigheid beroemen, waarmede
zij ertfen en planten wisten te fchieten!
De meening regeert de wereld. Ieder moet derhalve deze
meening verbeteren , waar het noodig is, en kan dit, gelijk
dikwerf het geval is, niet gefchieden, dan dezelve ten minfle
tot bevordering van her goede doen dienen. Rusland zelf levert
ons een treffend voorbeeld hiervan. De gemeene man, zoo
als gezegd is, meent, dat men in zekere gevallen den vreemdeling wel iets mag ontfutfelen , zonder daarom juist oneer.
lijk te worden. Doch zin' eigen' !-leer te bedriegen , is , naar zijne
meening, eene zware en onvergeeflijke zonde. Het zekerde
middel dus, om zich tegen eenen dief, :vanneer men hem een.
maal als zoodanig kent, te beveiligen, is , hem in dienst te
te nemen. Van dit oogenblik af kan men zeker zijn, niet
alleen door hem niet meer beaolen te zullen worden , maar
ook in hem den besten oppasfer tegen andere dieven te heb
daar zijn punt van eer vordert, alle verdonkering, waarbij-ben,
op hem vermoeden zou kunnen vallen , te voorkomen ; terwijl hij bovendien alle knepen en fireken, waartegen hij op
zijne hoede moet zijn , bij eigene ondervinding kent. Een
voornaam Officier in Rusfrfche dienst, een Duit/èher van geboorte, verhaalde mij , dat , als eens zijne legerafdeeling
verfcheidene weken met een' pulk Kozakken in het veld moest
liggen , hij bijna geheel uitgeplunderd was geworden. Noch
de kleeding zijner manfchap, noch het tuig der paarden was
veilig, en eiken morgen kwamen er klagten zonder einde.
Geen' raad meer wetende , beklaagde hij zich bij den Het.
man , en deze ried ' hem, alle zijne eigene wachten in te
trekken , en enkel Kozakken uit den pulk te nemen tot op.
pasfers en befchermers. De Officier deed het, en alle dieve.
rijen hielden van dit oogenblik af op. De Kozakken legden
zich , zoodra de nacht aankwam , dwars voor den ingang der
kwartieren en ftallen op den grond neder , en er gebeurde
niets meer van dien aard. — Zoo veel hangt er af van de
openbare meening, en van de wijze, waarop de menfchen
en wij allen (wij kunnen het niet ontkennen) gewoon zijn
de dingen in en om ons te befchouwen.
(Het vervolg hierna.)

442

ANECDOTE VAN LAFITTE.

ANECDOTE VAN LAFITTE.

J

ACQUES LAFITTE, een der bekwaamie Financiers en
Staatkundigen van Frankrijk, is zijne verheffing aan de navolgende toevallige ontmoeting verfchuldigd. Tijdens het
Confulfchap van NAPOLEON, wandelde LAFITTE, toen
eenvoudig Commies met 1200 francs falaris, op zekeren
dag in den tuin der Tuileri.n , toen hij eene bevallige jonge
Dame ontmoette, die desgelijks alleen kuijerde. Onwillekeu.
rig zeide hij bij zichzelven , maar luid genoeg om van haar
gehoord te worden: I^oilA tine belle femme; je voudrais
qu'elle fut la mienne! De Dame, gelijk alle Eva's dochte_
ren, was niet ongevoelig voor vleijerij — zij zond om hem
aan baar verblijf — dat verblijf was de Tutleriën, en de
Dame PA U LI N E, zuster van den Eerften Conful. Dit gaf
eene wending aan de zaken , en LA F I T T E's fortuin was
gemaakt.

V R I E N D 5 C II A P.

.Ach! wat is Vriendfchap dan een naam,
Nog ijd'ler dan de galm der faam 1
Belang verbindt — belang ontknoopt;
Vermetel , wie iets anders hoopt.
Ook mij, mij fcreelde foms de droom,
Den ligt beroerden levensftroom ,
Ondanks het buld'ren van d'orkaan,
Met vrienden rustig af te gaan.
En menigeen trad aan mijn boord
Met open hand en vleijend woord,
En liet , als mij de zon befcheen ,
Op effen zee mij niet alleen.
Waar zijn zij nu? Mijn hemeltrans
Verloor azuur en gouden glans c
Belang verbindt — belang ontknoopt;
Vermetel, wie iets anders hoopt.
Er was een tijd — die tijd is heen —
Dat Vriendfchap meer dan klank mij fcheen ;
Maar finds de dreef der kindschheid week ,
Verving de barre het de ffreek.

VRIENDSCHAP.

't Vergeet me, of 't i: mijn' arm ontfueld ,
Wat aan mijn zijde op 't groene veld
Naar vlinders joeg of rozen zocht,
En toen me onfcheidbaar feheen verknocht.
Helaas 1 vertrouwen, onfchuld, vreugd
Verzellen slechts de vroegfte jeugd;
Een trits, gedaald uit beter lucht,
Die ons op verd'ren togt ontvlugt.
De drift naar goud, de zucht naar eer
Verbrak de banden van weleer:
Belang verbindt — belang ontknoopt;
Vermetel , wie iets anders hoopt.
Een nieuwe wereld lachte me aan
Bij de eerie fchrede op 'sjong'lings baan,
En 't was als zweefde een eng'lenftoet
Mij, vrolijk wenkend , voor den voet.
Ook Vriendfchap zag ik in die fchaar,
Met wingerdloof door 't bruine haar,
En 'k iirekte , als naar een lieve bruid,
Mijn' arm verlangend naar haar uit.
Maar wie op 't kusfen van fatijn ,
Bij 't vonk'lend fchuimen van den wijn,
Mij trouwe zwoer in lief en leed,
Vergat weldra den duren eed.
Sinds daalde zij nog fomtijds neêr;
Maar 't was die lieve maagd niet meer —
Haar ftrenge blik en valfche toon
Misvormden haar oorfpronk'lijk fchoon.
En wee mij , dat ik toen vergat,
Hoe vaak zij mij bedrogen had 1
Belang verbindt — belang ontknoopt;
Vermetel , wie iets anders hoopt.
0, wie zichzelv' genoeg kan zijn
In 't zoetst der vreugd , in 't wreedst der pijn,
Wien geen inwendig zielsgevoel.
Terugdrijft in het aardsch gewoel;
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VRIENDSCHAP.

Hoe rijk, hoe zalig fchijnt hij mij!
Hem gaan en vreugd en fmart voorbij
Als fchimmen, bij wier komst of vlagt
Zijn borst niet zwelt, zijn borst niet zucht.
Hem grieft bij d'ommezwaai van 't lot
Noch bitt're lach, noch wreede fpot;
Een hooger wezen fchier gelijk,
Vindt hij in eigen hart zijn rijk.

dmfterdam I831.
,

E. J. POTGIETER.

VLUGTIGE UITBOEZEMING, NA HET BESCHOUWEN VAN EEN
SCHILDERSTUK DES HEEREN J. SCHOEMAKER DOIJER.

a, 'k heb van Speyk , hemzelv' gezien,
JDie
Hollands roem bewaarde;
Ik mogt den jongen held befpiên ,
Alreeds ontvoerd aan de aarde !
Dat oog, die blik op God gerigt;
Die knie, voor Hem gebogen;
Die hand, bereid ten duren pligt,
Met gaadloos zelfvermogen;
Die regter, trouw aan eed en eer;
Die mond , den eed herhalend
En, keerend tot zijn' Oorfprong wear,
Zijn jongfle bede malend : —
Dat alles bood uw fchepping mij ,
En 'k dankte uw kunstvermogen.
Vraagt niet , of 't beeld gelijkend zij
Wie denkt hier aan betoogen?
'k Aanfchouwde alleen de groote daad ,
Door 't reinst gevoel bedreven;
Een reeds verheerelijkt gelaat ;
Een ziel, aan 't fiof ontheven ! —
Hadde ook van Speyk vergeefs geleefd,
Waar' hij vergeefs geflorven .....
Niet vruchteloos hebt gij geffreefd
Naar 't geen hij heeft verworven.
Mei, 1835.

J. W. IJNTEMA.

MENGELWERK.
VERGELIJKENDE BESCHOUWING TUSSCHEN DE HIMIANITEIT, WELKE WIJ IN GENESIS BIJ DE AARTSVA-

DEREN, EN DIE, WELKE WIJ IN DE GEDICHTEN VAN HOMERUS BIJ DE GRIEKEN

VINDEN.

(Vervolg en /lot van bl. 412.)
Zonder te ontwikkelen, wat luchtftreek , leefwijze,
ligchaamsgefleldheid, woonplaats, opvoeding, regeringsvorm en meer andere zaken op zeden en gewoonten vermogen , en welk eene verandering zij in dezelve kunnen
daarilellen , willen wij , het volgende aangenomen hebbende : „ dat de zeden en gewoonten der volken, over
het geheel genomen , des te meer onderlinge overeenkomst hebben, naar gelange zij nader aan den Raat der
natuur komen," dit door bewijzen en voorbeelden bij
Grieken en Hebreërs trachten te flaven. Het zal voorzeker niet ongepast zijn, dat wij, in de behandeling
hiervan, ons bij eenige hoofdzaken bepalen. Laat ons
hiertoe de vier volgende punten ter befchouwing nemen :
kirde; like eenvoudigheid ; heerfchende zinnelijkheid, en
overmatige levendigheid van hartstogten ; gebrek aan
kieschheid en fijnheid van gevoel; gastvr ijheid.
I. Kinderlijke eenvoudigheid. — Deze blijkt ons voor
B R AH A BI zette zijnen gasten-alinfpjsedrk.A
hechts brood , of liever meelkoeken , als fpijs , en melk
als drank voor , Gen. XVIII : 6. In I S A i K 's leeftijd
was de wijn ook reeds als drank bekend , XXVI : I 2 ,
en vindt men ter zelfder tijd van een linzenkookfel gewag gemaakt, XXV: 34. J AKOB zond den Stadhouder van Egypte balfem , honig , fpecerijen , mirre , terpentijnnoten en amandelen ten gefehenke. 'Men ziet
hieruit , dat het menschdom nu reeds verre verwijderd
aIENGELW. 1831. NO. I0.
1i
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was van die eerfle ruwheid en onbefchaafdheid, toen
men zich - Hechts met eikels en boomvruchten voedde :
want dat hierin het eerie voedfel der menfchen beftond,
kan men vooral bevestigd zien bij G o G U E T, ter bevorens aangehaalde plaatfe, die tevens verfcheidene Schrijvers aanhaalt, welke dit gevoelen ver(lerken. Even zoo
wordt ook de Gouden Eeuw door OVIDIUS afgefchilderd, wanneer hij, Metarn. I. vs. 103 , zingt:
Contentique cibis, nulls cogente, creatis
flrbuteos foetus , montanaque fruga legebant
Cornaque, et in duris horrentia mora rubetis
Et quae deciderant patula Jo vis arbore glandes.

De maaltijden der Grieken beflonden ook bijna uit de,
zelfde gerègten. Vleesch, vooral dat der fchapen, osfen
en geiten , alsmede brood , vond men bij eiken maaltijd.
Hoedanig echter dat brood , of liever die koeken , van gerst
en weite of tarwe geweest zijn, is moeijelijk te bepalen,
daar toch Qi,?o s even als 0115 in het algemeen fpijs
beteekent , en wel iedere uit graan vervaardigde fpijze;
te meer , daar de Grieken toen ter tijd nog niet zeer ervaren fchijnen geweest te zijn in het bearbeiden van 1wren, daar wij Ilias I. vs. 449. vinden, dat de Grieken
bij het offeren gewoon waren heele graankorrels (ovaoxv rw)
te gebruiken. Dat zij bij hunne maaltijden ook melk gebruikten, zien wij onder anderen Odysf. X. vs. 234,
waar c i R c t voor u L Y s s E s en zijne medgezellen eenen
drank bereidt, beftaande uit geflolde melk , meel , honig
en wijn; en Ilias XI. vs. 639. lezen wij, hoe Ii E C AM E D A voor N E S T O R eenen drank gereed maakte van
wijn, geftolde geitenmelk en meel. De Grieken maakten ook, zoo als wij uit deze plaatfen kunnen zien ,
meer gebruik van wijn, dan de Ilebreérs; ja zij ver
ook hierin van de Romeinen, dat het de Griek -fchilden
vrouwen geoorloofd was wijn te drinken , zoo als-fche
blijkt uit Odysf. VI. vs. 77, daar NA US I CA a van hare
moeder een' lederen zak met wijn ontving.
Hebben wij alzoo eene groote eenvoudigheid in fpijs
,
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en drank opgemerkt, deze {kraalt niet minder in de klee•
ding door. Wij willen hiertoe zoo veel mogelijk opgeven, waarin de kleeding der Aartsvaderen en die
der Griekfche helden betond , waaruit wij tevens zien
zullen, dat men toen ter tijd de kleedingrtukken tot
het ware doeleinde gebruikte, tot dekking des ligchaams,
zonder mode of praalzucht in den vorn5 , het gevolg
der weelde, welke uit eene fijnere befchaving voort
er al reeds vroeg eenige pronk en-vloeit.Enbfzd
weelde in de kleedij , dezelve was alleen gelegen in de
meerdere fijnheid en fchoonheid der Plof, de kleur, en
verfierfelen van goud, edele íleenen enz.
Wanneer wij de Schrijvers over de tlebreeiiwfche Oud
raadplegen , zien wij, dat de kleeding der Aarts -hedn
een onder- en een bovenkleed,-vadernflchtsboi
een'
tulband,
welke flechts een ineestge,
een' gordel
zolen
onder
de voeten; en dat die
draaide doek was, en
der vrouwen hiervan niet verfchilde, dan door den voor
Dat de kleedij niet naar het ligchaam ge--hofdiujer.
fneden , maar wijd was en los om het ligchaam hing,
blijkt uit de wisfelkleederen , waarvan wij menigvuldig
melding gemaakt vinden, welke kleederen voorondert'tellen , die aan meer perfonen te gelijk pasten. Wanneer
wij het tegenwoordig gewaad der eIrabieren, die in alles
het minst van de aartsvaderlijke zeden en gewoonten zijn
afgeweken, gadefaan, zal men hierin ook de grootfile
overeenkomst vinden. Om zich hiervan te overtuigen,
leze men flechts hetgeen D' A R V I E U X, N I E B U H R,
JA H N en anderen van de kleederdragt der flrabieren en
der Oosterlingen in het algemeen vermelden. Met de
kleeding der Aartsvaderen komt die der Grieken bij H (>m E a u s bijna volkomen overeen. Bij dezen vinden wij
den een kleed, hetwelk over het bloote ligchaam
werd aangedaan, en aan mannen en vrouwen gemeen
was, even als de napos of i^cxa,ov, hetwelk over de
xczly aangetrokken werd en het bovenkleed was. Dit
zien wij duidelijk in T E L E Df A C H U S , Odysf. XV. vs.
59. In plaats van den droegen de vrouwen dik-
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wijls de ,r€whoi. Hierom noemt H 0 ME It U s de vrouwen
der 4chiyers, Ilias V, ED„s9rxoc. Daar het woord ,r€^rxos
eigenlijk niet anders fchijnt te beteekenen , dan een
doek of zeil , hetwelk om iets gelagen werd ter inwikkeling, zal dit kleed waarfchijnlijk in de oudtle tijden ook zeer eenvoudig geweest zijn. De beteekenis
van zeil of doek toch fchijnt H 0 ME 1i u s aan dit woord
gehecht te hebben , wanneer hij P A N D AR U S Ilias V.
vs. 194 , tot A E NE A S laat zeggen : „ dat er in het
huis zijns vaders elf ftrijdwagens gereed flonden, waarover zeilen uitfpannen waren :

Hierbij moeten wij nu nog voegen de xrafva of mantel,
een kleed ter wering van de koude. Welk ander doel
kunnen wij toch dit kleed toefchrijven , wanneer wij
U L YS S E s, Odysf. XV. vs. 487, hooren klagen, dat
bij door de koude gekweld werd , omdat hij geen' mantel had?
peE ZET C&

a valai o

Fxa xAaivav . . . . . . .

Deze kleederen werden ook door Benen gordel, Cwrrpov of
om het ligchaam vastgebonden , zoo als wij vinden
Ilias XIV. vs . I8I :
_^X'Owro BF

c6 i BvQCívot; rcpxpvvav

Odysf. V, VII en andere plaatren. De Grieken fchijnen
het hood enkel en alleen met een' helm gedekt te
hebben ; bij H 0 ME R US ten minfle vinden wij niets alíders. De vrouwen hadden echter verfcheidene hoofd
een uxxGorzpa , hoofddekfel ; ug rt Z , haarband ;-fierls:
xaxp„ oaxos , haarnetje ; hoofdiluijer. Zie Ilias
XXII: vs. 469.
Een' krachtig bewijs van kinderlijke eenvoudigheid vinden wij ook hierin , dat de Aartsvaders en Griekjche
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helden die dingen zelve verrigtten, welke eene meerdere
befchaving den dienstboden overlaat. A B R A H A M immers , die groote Herdersvorst , welke Bene menigte
haven en flavinnen te zijner befchikking had , fchaamde
zich niet, zelf een kalf van de kudde te halen, ten einde
het zijnen gasten voor te zetten, terwijl zijne huisvrouw
bezig was om koeken voor hen te bakken, Gen. XVIII:
6-8. ,JAK 0 B en zijne zonen hadden niet alleen het oppertoezigt over hun vee , maar weidden dat hunner vaders , even als de herders in het veld , Gen. XXIX: i8 ,
XXXVII: 12. En wanneer wij nu bij H o M F r, us lezen,
dat r R IA Mus de ofi'erlammeren zelf op den wagen tilde
en dien mende , 1/jas III. vs. 310; dat A C HI c i It S
het geflapte vleesch in Rukken fneed, en het ten maaltijd
bereidde voor de gezanten van A G A M E MN O N , Ilias
IX. Vs. 209; dat A N D R OMA C H E de paarden van haren gemaal voederde, Ilias VIII. v. 186 , moeten wij
dan niet zeggen , dat dit alles nog eene kinderlijke een
kenmerkt ?
-voudighe{1
q.. Heer/chende zinnelijkheid en overmatige levendigheid
van - hartstogten is een tweede hoofdtrek in het oor
karakter van den mensch. — Dat de mensch,-fpronkelij
naarmate hij minder befchaafd is, de zaken alleen naar
liet uitwendig aanzien en de uitwerking , die zij op de
zinnen hebben, beoordeelt, zien wij in de nog geheel
onbefchaafde volken, voor welke b. v. koralen, gladde
lleen:jes, met één woord alles , wat fchittert of ferke en
harde kleuren heeft , de grootfile waarde en aantrekkelijkheid bezit. Dit zien wij ook in dc kleine kinderen ,
Wien alles , wat hun in de oogen fchittert , liet meest
behaagt. Hoewel nu de befchaving in den tijd , waarvan
wij thans fpreken , wel is waar reeds eenige , ja in zeker opzigt groote vorderingen gemaakt had , moeten wij
echter op liet oog houden , dat dit alles zeer langzaam
voortging ; weshalve het ons niet moet verwonderen ,
wanneer wij in dit tijdperk nog eene grootere zinnelijkheid aantreffen , dan men misfchien bij deze volken ver
zou. Wij willen zulks korrelijk in eenige trek--wachten
ken nagaan.
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Tot een flerkfprekend bewijs dier zinnelijkheid ftrekt
ons de wijze, waarop men de eene of andere gebeurtenis in het geheugen bewaarde. Wanneer wij van de
oude inwoners van Noord- Schotland lezen (*) : „ Vor
der Einführung des Christénthums bekam niemand ei.
nets Nramen, er hátte fich deun durch eine wichtige
That unterfchieden, von der man den Namen herfeiten
kónnte;" dan moeten wij gereedelijk toeftemmen, dat
zulks ook grootendeels bij Grieken en Hebreérs plaats
had: bij de eerften toch blijkt ons dit ontegenzeggelijk
uit de menigvuldige bijnamen der Goden en helden bij
HOMERUS ; en wie , die aan de namen ABRAHAM,
SARA, ISAaK, ISRAëL en andere denkt, twijfelt er
aan, of zulks ook bij de Hebreérs plaats gehad hebbe?
• Dat onkuischheid en toomelooze wellust een gevolg
zijn van onbefchaafdheid en onbeteugelde zinnelijkheid ,
leert ons de gefchiedenis der ruwe en wilde volken ook
nog heden. Het zijn dan ook deze fchandelijke ondeugden, welke wij ten tijde der Aartsvaderen in eene meerere mate haar venijn aan den mensch zien mededeelen , terwijl ook de luchtgefteldheid deze firafwaardige ontieugden opwekte. Wie toch herinnert zich hier niet terfond de fchoone vallei van het Zoutdal, L o T's dochters, JUDA en RUBEN ? Ja, al ware het ook, dat
wij ons over zulke verfoeijelijke tooneelen niet behoefden te bedroeven , wij vinden evenwel , dat de ware ,
zich boven liet zinnelijke verheffende , liefde weinig gekend werd, maar dat de huwelijken dikwerf alleen aan
werden om de eer van een talrijk geflacht te heb-gean
Echter fchijnt de huwelijkstrouw toen reeds op-ben.
zeer hoogen prijs gefteld te zijn, gelijk wij zien in de
Koningen van Egypte en Gerar, Gen. XII: 15 5 XX:
9, die , zoodra ?ij vernemen , dat s A it A de vrouw van
A B R A H A M is , haar aan haren echtgenoot teruggeven.
Eveneens behandelde ook deze zelfde A B I M E L E C H
REBEKKA, Gen. XXVI; 9.
*) MACPHERSON, Aanmerkingen oU ossIAl4,

bl. 36, volgens de vertaling val] DENIS.
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Ho iit E R u s moge ons eenige voorbeelden van ware
en getrouwe huwelijksliefde mededeelen, zoo als b. V.
van PENÉLOPÉ en ANDROl1íACHE , groot is daar.
entegen het aantal van de zoodanige, die ons doen zien,
dat deze bij de Grieken weinig gekend was. Hoe toch
zou andérs A GA BI E 11I N 0 N hebben kunnen zeggen
dat hij C H R Y S Els, die hij gefchaakt had, liever had
dan zijne echtgenoot C L Y T E BI N E S T R A? Ilias I.
vs. 114. En dat het bij hen, even als bij de Aartsvaders,
niet ongewoon was , bijwijven (Axax^SES) te hebben ,
zien wij in A DI Y N T O R , wiens bijwijf door zijnen zoon
P H 0 E N ix, op aanraden zijner moeder , omdat deze de
oorzaak van veel huifelijken twist was , volgens zijne
eigene woorden , (Ilias IX. vs. 452) onteerd werd ,
die, even als R U B E N , het bed zijns vaders bezoedelde.
De Goden en Godinnen zelfs drijven eenen ongehoorden
minnehandel. Een j ui I T E R durft zelfs op zijne menigvuïdige echtbreuken, waarvan hij er zes opnoemt,
zich beroemen!
Dat door deze groote zinnelijkheid de hartstogten zeer
fpoedig en fierk opgewekt worden, zal voorzeker niemand bevreedlden, die bedenkt, dat de zinnelijke mensch
zich alleen met het tegenwoordige bezig houdt, en dat
dit alleen invloed heeft op zijne aandoeningen. Wij
hebben boven, fprekende over den oorfprong van Zang-,
Dans- en Dichtkunst, hiervan reeds het een en ander
gezegd; weshalve wij ons thans bekorten. Het zijn ook
niet alleen de aandoeningen van vreugde , die fterk op
den zinnelijken mensch werken ; maar ook die van droef
haat en vijandfchap. Menigvuldig waren, ten tijde-heid,
van ABRAHAM, ISAaK en JAKOB, de uitwendige
teekenen van rouw. Deze beflond voornamelijk in het
fcheuren van liet opperkleed, het fcheren van het hoofdhaar, door zich in eenen zak te kleeden en met flof en
asch te beftrooijen. De uitwendige teekenen van droefheid bij de Grieken befronden ook niet Hechts hierin ,
dat men den dooden beweende; maar in treurige omf{andigheden doeg men zich op het hoofd , lila: XXII.
,
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vs. 13, trok zich het haar uit, Ilias X. vs. 15 , bei
lirooide het hoofd met hof en asch , Ilias XVIII. vs.
23, en floeg zich op de borst, vs. 30 (*).
;. Gebrek aan kieschheid en fijnheid van gevoel was
een niet minder allezins doorllralende hoofdtrek in het
menfchelijk karakter van dien tijd. — 'Wij zien het gevoel
hier wel reeds meer veredeld en verfijnd, dan bij vol
ruwheid-ken,dioghlbefcadin
maar
liet
er
evenwel
nog
verre
was
van zeden leven ;
af van die hoogte bereikt te hebben, waartoe men hetzelve bij ons geftegen ziet. 'Wij zagen zulks duidelijk
in de denkbeelden, welke men toen had van eerbaarheid
en kuischheid. Dit getuigen ook de menigvuldige listen, veinzerijen, bedriegerijen , onwaarheden en dieverijen , welke men in dit tijdperk , zelfs bij de Aartsva
vindt aangewend, om zijn doel te bereiken. Wie-ders,
is er , die aan de handelwijze van A B R A H A M en van
I s A i). K, ons Gen. XII: i o , XX : 2 en XXVI: 7 vermeld , denkt , en hieraan nog twijfelt ? '\WVas het ook niet
door list , dat JA K 0 B zich den zegen zijns vaders wist
deelachtig te maken (Gen. XXVII) en eene groote hoeveelheid vee voor zich verwierf ? (Gen. XXX.) Men
denke slechts aan de handelwijze van L A BAN, Gen.
XXIX; aan R AC H E L, Gen. XXX!; aan de ontrouw
van J A K o B' s zonen te Sichem, Gen. XXXIV, en die,
waarmede zij hunnen broeder jo z E F behandelden, Gen.
XXXVII, en men zal hiervan volkomen overtuigd zijn.
Wanneer wij nu nagaan , dat ook rooven en helen
bij de Grieken niet alleen gewoon was, maar dat men
er zich zelfs op durfde beroemen , zoo als wij in de
aanfpraak van NESTOR aan TELE51ACHITS en zijne
medgezellen zien , Odysf. III. vs. 71 , moeten wij dan
niet erkennen , dat wij ook bij hen weinig kieschheid en
fijnheid van gevoel vinden ? Dit zien wij nog duidelij-

(*) Dat het bij de Grieken ook ten tijde van s n c R A T ES
nog een teeken van rouw en droefheid was, zich het hoofdhaar te fcheren • zien wij bij e t. A T o , Phoedon, C. 41.
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ker in de wijze, waarop zij zichzelven prijzen en van
hunne heldendaden gewagen ; iets , dat, volgens ons
fijner gevoel, geheel ongepast en onwelvoegelijk is.
Hoe hooren Wij N E s T o R toch pogchend zeggen, Ilias
I. vs. 266 very., dat de dapperfle mannen, met wie
geen sterveling zich durfde meten, hem uit Pylos ontboden hadden , om onder hem te flrijden. Hoe verheft
H E C T 0 R zich op zijn' moed en dapperheid , Ilias
VII. vs. 75, wanneer hij, op aanraden van A P 0 L L 0
en M IN E R VA, sederen Griek , die den kamp met hem
zou durven wagen , tot een tweegevecht uitdaagt.
Wij vinden echter, aan den anderen kant, ook ver•
fcheidene proeven van-eene meerdere kieschheid en fijnheid van gevoel , ten tijde der Aartsvaderen, waaruit
ons blijkt, dat zij toen reeds verre boven andere volken , op eenen lageren trap van befchaving flaande, verheven waren. Om nu niet te fpreken van de burgerlijke
beleefdheid, waarvan wij Gen. XXVIII: 2, XIX: x,
XXIX: 13 en elders blijken vinden, lette men slechts
op het edelmoedig gedrag van A B R A HAM jegens den
Koning van Sodom , Gen. XIV: 21-24 ; zijne bede voor
en deelneming in het lot der inwoners van deze ftad ,
Gen. XVIII: 23— 32. Wie denkt bier ook niet terfond aan de fijn gevoelende ziel van jo z E F?
4. Laten wij nu eindelijk nog eenen karaktertrek van
het toenmalig menschdom befchouwen, waarin onze befchaafder Eeuw voorzeker verre moet onderdoen, en
die in den eerften optlag niet de mindere bel^haafdheid
dier tijden fchijnt te fhrijden; de gastvrijheid. — Het
Oosten moge nog heden door gastvrijheid beroemd zijn ,
daar het den Irabier een waar genoegen is, eenen
vreemdeling bij zich te mogen vergasten , nog meer
was het dit ten tijde der Aartsvaderen. Weinige mogen
de voorbeelden zijn, die MO z E s ons hiervan mededeelt; die, welke hij heeft aangeteekend, leveren hiervan
een ontegenzeggelijk bewijs op. Ging niet ABRAHAM,
zoodra hij de drie vreemdelingen befpeurde, hen te gemoet, en verfchafte hun alles , wat tot verkwikking itrek-
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ken kon? Gen. XVIII. Niet minder gastvrij werden
ook deze vreemdelingen door L o T ontvangen. Hier
zien wij, hoe heilig reeds toen het regt der gastvrijheid
was, daar L n T veeleer zijne eigene dochters, dan deáe
vreemdelingen, der toomelooze menigte wilde overgeven.
Daar de gastvrijheid in het Oosten den reiziger vooral
alleraangenaamst en noodzakelijk is, moge het bijzonder
om deze deugd geprezen worden; dat dezelve echter
oudtijds, en wel reeds zeer vroeg, ook in het Westeis
beoefend werd, hiervan vinden wij verfcheidene bewijzen bij TA C I T U S, de moribus Germanorum , Cap. Q 1;
J. C A its AR , Bello Gallico , Lib. I. Cap, 47 ; OS s IA N en H 0 M E RU S . Uit verfcheidene plaatfen van des
laatstgenoemden gedichten blijkt het ons , dat de gastvrij
bij de oude Grieken niet minder gebruikelijk was,-heid
dan bij de Aartsvaders. Van A x v L v s toch wordt ge.
zegd, Ilias VI. vs. 15, dat hij, zijn huis aan den weg
hebbende, sederen voorbijganger vriendelijk ontving.
Ook getuigt P HOE NIX, llias IX. vs. 480, dat P EL E u s hem vriendelijk ontving en als een vader beminde.
Dat ook de regten der gastvrijheid bij de Grieken
zeer heilig waren, kan men ook hieruit opmaken, dat
zij meenden , dat de vreemdelingen hun door ze^S Zarfos
toegezonden werden , zoo als N A U S I C A it zegt, Odysf.
VI. vs. 207. En dat men met hen niet mogt oorlogen,
met wie de voorouders de regten van gastvrijheid onder
hadden, zien wij in G LA u C us en D I 0 M E--houden
n P s, Ilias VI. vs. eis.
Mogt ik, M. H., door met u den Raat van het
menschdom in dit tijdperk te hebben gadegeflagen, en
u, zoo veel mij mogelijk was , den trap van zedelijke en
verilandelijke kennis en befchaving te hebben aangetoond,
de begeerte bij u hebben opgewekt , om het verpand met
de kennis van die zaken te verrijken , welke op de befchaving van den Inensch den grootften invloed hebben; opdat kunflen en wetenfchappen Deeds meer en meer beoefend wierden , en haren heilzemen invloed over het
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menschdom verfpreidden , -- de waarheid van het ge.
zegde bevestigd wierd:
Ingenuas didicisfe fidellter artes
Emollit mores, nee finit esfe feros!
en ons vaderland en onze landaard Reeds boven allen uitmuntten in al datgene , wat der Menfcheljkheid
bevorderlijk is !
IETS , OVER DEN STAAT DER HEELKUNDE IN ONS
VADERLAND.

Hoogleeraar p a u v a
M et regt beweert de fchrandere
de
toe(iand
der
dat

Heelkunde in
ons vaderland niet kan gelijk gefteld worden met den bloei
derzelve in andere landen , en dat, even als er daar bezwaarlijk bekwame mannen voor de leerftoelen der prak.
tifche Geneeskunde te vinden zijn , bij ons dezelfde
moeijelijkheid voor die der Heelkunde be(laat. De Hoagleeraar geeft daarvoor de twee volgende redenen op : i°.
moet de Heelkunde als kunst in die landen bloeijen,
welke het tooneel des oorlogs zijn; en vandaar , dat zich
in Duitschland en Frankrijk gedurende eenige jaren zoo
vele groote mannen gevormd hebben; — so. beftonden er
voorheen in ons vaderland geene bijzondere in(Iellingen
voor de Heelkunst (*).
Wij zijn het volkomen met dien Hoogleeraar eens , doch
gelooven, dat er daarenboven nog twee andere redenen
heftaan , welke den bloei der Heelkunde hinderlijk zijn.
In de eer(le plaats bedoelen wij de vereeniging der Heelmet de Verloskunde. Verre de meeste Heelkundigen
onder ons oefenen thans gelijktijdig de Verloskunde uit,
't welk federt eene halve eeuw meer en meer algemeen
is geworden , nadat de fatfoenlijke klas van menfchen
minder de hulp der Vroedvrouwen inroept. De vereeniging dier beide vakken is wel niet onbeftaanbaar, maar
VA N D E R HO EVE N,

(•) Zie Ceneeskundige Bijdragen, IlIden D. 2íle Sr. bi.
4d der Boekbeoord.
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ftrekt altijd ten nadeele der Heelkunst, daar derzelver
beoefenaars door hunne verloskundige praktijk van een
goed beflaan zich kunnen verzekeren , en , zonder wezenlijke heelkundige verdienften te bezitten, desniettemin
als Heelmeesters geraadpleegd worden. De Heer v A N
A L P HEN beweerde met regt , (bij de deliberatiën in
de Tweede Kamer der Staten Generaal over de wet van
den 12 Maart i818) dat de vereeniging der Heel- met de
Verloskunde ondoelmatig was, uit hoofde men deze nu
als een handwerk en niet als eene weten/chap zou beoefenen ; terwijl men de uitbreiding dier beide vakken ver
aan die uitilekende mannen , welke dezelve-fchuldigs
met de Geneeskunde vereenigd hebben. Even juist is
het oordeel van bovengenoemden Hoogleeraar, wanneer
hij de Heelkunst van zoo veel waarde en van zulk een'
omvang acht , dat hare beoefenaars , evenzeer als die der
Geneeskunde, eene wetenfchappelijke opleiding behoeven, en op denzelfden rang in de maat'chappij aanfpraak
hebben. Maar om die zelfde reden zouden wij dan ook
wenfchen, dat de eerflen zich bij uitfluiting tot de uitoefening van hun vak bepaalden , en geenszins hunne
kunst als bijwerk befchouwden. Gedurende ons verblijf
te Parijs, in den winter van 1821-22 , leerden wij aldaar vele beroemde Heelkundigen kennen , en kunnen
ons geen voorbeeld herinneren, dat deze gelijktijdig de
Verloskunde uitoefenden.
Eene andere oorzaak , welke bij ons de uitbreiding
der Heelkunst in den weg slaat, is , naar ons inzien, gele
leveren van genees- en heelmiddelen , waarin de-geniht
Heelkundige niet zelden een groot gedeelte van zijn beftaan vindt. Er bellaat wel eene bepaling, volgens
welke deze gehouden is , alle uitwendige middelen zonder onderfcheid (behalve die, welke ad u/unm extemporaneum vereischt worden) aan hunne laders naar de
regels der kunst voor te fchr j'ven, en dat voorfchrift
te hunner befchikking te laten, ten einde het bij een'
4potheker gereed gemaakt worde (*). De ervaring
(*) Zie het Koninklijk belluit van 3t Mei t8í8. No. 63.
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echter leert, dat fchier overal het tegendeel plaats heeft.
De Heelmeesters laten veelal de belooning voor heelkundige dienflen aan de edelmoedigheid hunner lijders over;
maar zorgvuldig plaatfen zij op hunne declaratiën achter
de woorden : voor geleverde medicamenten, eerre naar
hunne eigene behoeften geëvenredigde fom. Deze gewoonte ílrekt ten nadeele der lijders , die daardoor genoodzaakt worden tot het betalen van onkosten, welke
zij niet kunnen nagaan, daar de geleverde middelen nimmer afzonderlijk opgenoemd worden. Maar nog oneindig
nadeeliger is deze gewoonte voor.de kunst zelve. Uit
den aard der zake vloeit reeds voort, dat de Heelkundige , zullen de aangewende middelen in allen opzigte
goed zijn , artfenijmengkundige kennis moet bezitten, en
deze bezit hij doorheen niet. Het is ook bekend, dat
men veelal de bereiding dier middelen aan leerlingen ,
jeugdige en onervarene knapen, overlaat, die niet altijd
met de noodige omzigtigheid te werk gaan. Door dezen
winstgevenden handel ontaart de Heelkunst , en zij blijft
niet meer, 't geen zij naar de oorfpronkelijke beteekenis
van het woord zijn moest. Vandaar ook , dat het getal
der Heelkundigen in ons land, in evenredigheid van dat
der Geneeskundigen , zoo groot is , en de eerden dik
een bellaan vinden in het leveren van oogwaters -wijls,
mondfpoelingen , wasfchingen , enz. enz Hoogst doel
derhalve liet zoo even aangehaalde artikel der-matigs
wet, waarbij het leveren van uitwendige middelen den
Heelkundigen wordt verboden; doch even zeer is liet
te bejammeren, dat deze wet niet wordt gehandhaafd,
't welk alleen aan de Provinciale Geneeskundige Commisfiën moet worden toegefchreven , waarin twee of
meer Heelkundigen zitting hebben, die hun eigen belang
boven dat van 't algemeen ítellen , en zich te dezen aan
ministeriéle exceptiën beroepen.
-zienop
Het is derhalve noodzakelijk , dat er onder ons nieuwe
wetten worden vastgefleld en gehandhaafd, ten einde
de Heelkunde tot eene meerdere volmaaktheid te brengen; en wij hadden gehoopt, dat deze het gevolg zou-
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den geweest zijn van de algemeene vergadering, vóór
ongeveer een paar jaren in 's Hertogenbosch gehouden.
ie Hoogleeraar VAN DER HOEVEN wenscht, dat de
Heelkundigen dezelfde wetenfchappel{jke opleiding als de
Geneeskundigen zullen genieten, en dat beide een' gelijken rang in de maatfchappij zullen bekleeden. Daartoe
moeten de Hoogefeholen, alsmede de Clinifche School
te Amfterdam, in verband gebragt met het Athenaeum,
dienen. Wel niet regtflreeks , maar evenwel niet onduidelijk, keurt zijn Hooggel. de Clinifche Scholen in andere plaatfen af, bewerende dat aldaar flechts ten halve
onderwijs wordt gegeven, omdat de onderwijzers, in
een' drukken praktifchen werkkring levende, het onderwijs flechts als eene bijzaak behandelen. Wij zijn het vol
zijn Hooggel. eens, en gaan nog verder,-koment
daar wij van gevQelen zijn, dat er, bij een welingerigt
hooger onderwijs, geene behoefte aan zoodanige Scholen moest beflaan. De ondervinding heeft ook reeds geleerd, dat het zeer moeijelijk valt, om bij die Scholen
gefehikte onderwijzers te plaatfen, en dat deze nieuwe
inrigting op vele plaatfen zwarigheden heeft ontmoet.
In 't algemeen keuren wij die Scholen af (die van Amfterdam uitgezonderd) , en met leedwezen lazen wij het
partijdig berigt aangaande de Rotterdamfche Clinifche
School, in het jaarlijksch verflag der Staten van Holland
geplaatst. Trouwens , die School onderfcheidt zich van
alle andere, daar zij, na flechts één jaar bedaan te heb ben, een verflag van hare werkzaamheden, alsmede van
de vorderingen harer leerlingen, uitgaf, zoo als menige
Hoogefehool zou wenfchen te kunnen doen!
Wij behoeven alzoo hier niet meer bij te voegen, om
ook onzen wensch , dat de Heelkundigen aan de Hoogefcholen mogten gevormd worden, te Raven. Maar dan
ook verlangen wij, dat bij dezelve van het heelkundig
onderwijs even veel werks zal gemaakt worden , als van
dat in de Geneeskunde. Nog herinneren wij ons het
gebrekkige onderwijs , 't welk wij genoten hebben , alleen beftaande in het fchrijven van dictata, opgevuld met

IN ONS VADERLAND.

459

eene menigte van aanhalingen uit Engelfche Schrijvers,
en waarbij nog kwam , dat de Curfus gedurende ons
vierjarig verblijf aan die Hoogefchool niet was afgeloopen. Toen wij dezelve verlieten , hadden wij Hechts
eene enkele heelkundige operatie gezien , en bewonderden daarna, gedurende ons verblijf te Berlijn , het welingerigte onderwijs , 't welk wij daar bijwoonden. Intusfchen is er, naar ons gevoelen, nog een middel, om de
Heelkunde tot een' grooter' trap van volmaaktheid te
brengen ; namelijk, door zeer ftreng en naauwgezet te
zijn bij het afnemen der Examina, en geene Heelkundit
gen of Heelmeesters voor het platte land toe te laten,
dan de zoodanigen, welke bewijzen van grondige kennis
gegeven hebben. Van de Provinciale Geneeskundig g
Commisfiën alleen hangt zulks af, en de Hoogleeraar
VAN A E K HOEVEN kan en zal, vertrouwen wij,,
hiertoe veel toebrengen, daar hij zelf Lid is van eene
Commisfie, welke hier door goedheid, infchikkelijkhei,d
en gemakkelijkheid ten nadeele zou werken. Ook vau
den Heer Referendaris voor de geneeskundige zaken hangt
te dezen opzigte veel af. De toeftand, waarin ons vaderland zich thans bevindt, laat vooralsnog nier toe,
om deszelfs geneeskundige wetten te veranderen, of door
nieuwe te doen vervangen; en welligt zou hij, wieg de
handhaving der thans beftaande wetten is toebetrouwd ,
van dezen tijd gebruik kunnen maken, om de Examina
bij verfchillende Provinciale Commisfiën bij te wonen,
Wij gelooven, dat hij hier nog al eenig verfchil zou
kunnen opmerken, en zijne tegenwoordigheid veel goeds
zou te weeg brengen. Immers , zoo de Clinifche Scholen de heelkundige ftudiën te gemakkelijk maken, hangt
het alleen van de Provinciale Commisfiën af, om het
kwaad , daarin gelegen, te weren.
R......s.
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HANGENDE WEGEN, UITGEVONDEN DOOR
MAXWELL

DICK.

Onder de uitvindingen , die het menfchelijk vernuft
eer aandoen, (laat de toepasfing van den loom op alle nijddelen van vervoer, zoo te water als te land, ongetwijfeld op den voorgrond. De loombooten kunnen ons
met voldoenden fpoed doen reizen, en de floomrijtuigen , die in Engeland met zulk een' goeden uitslag zijn
toegepast, gaan met ongeloofelijke fnelheid van de eene
plaats naar de andere. Het ontbrak er echter nog aan,
om , met genoegzame zekerheid door de lucht reizende ,
in eene regte lijn van de eene plaats naar de andere te
kunnen komen. De Heer MAXWELL DI C K heeft, door
eene zeer vernuftige vinding, ook hierin voorzien.
In de Bibliothèque univerfelle van Nov. 1830, p. 323,
vindt men een uittrekfel uit eene Memorie over hangende
ijzeren wegen, uitgevonden omllreeks de helft des jaars
1830. Wij zullen daarvan een kort overzigt trachten te geven.
De buitengemeen goede uitlag, welkén men verkregen
heeft door het vestigen van een' ijzeren fpoorweg voor
de Roomrijtuigen , tusfclien Manchester en Liverpool,
heeft de oplettendheid van alle Engelfche Ingenieurs
tot zich getrokken, vooral ook niet opzigt tot de middelen , om deze inrigting gemakkelijk te maken , en er-de
kosten van te verminderen ; kosten, welke zeer belangrijk
zijn, uit hoofde der verfchillende uitgravingen en ophoogingen, welke er noodig zijn, om den weg nagenoeg
horizontaal te maken. Het is op dit punt, dat de Heer
D I C K zijne gedachten gevestigd heeft. Hij vermeldt de
omflandigheden, die hem tot de vinding van een' han
ijzeren weg gebragt hebben, op de volgende-gend
wijze : „ Nadat er in Maart 1827 ongemeen veel fneeuw
gevallen was , werd de gemeenfchap daardoor gedu„ rende verfcheidene dagen gefiremd; en toen was het,
dat de gedachte van een' hangenden ijzeren fpoorweg
(fuspenfton railway) , op de manier der gewone ijze-

HANGENDE WEGEN.

46[

„ ren fpoorwegen, zich voor het eerst aan mij voordeed.
„ Ik flelde toen een model van mijn plan daar, en deed
mijne eerfle proeven met een rijtuig in den vorm van
„ een vaartuig , zoodanig als het aan liet oordeel van
het publiek wordt aangeboden. De uitkomst dezer
„ proeven zeer voldaan hebbende, befloot ik, dezelve
„ op eene grootere fchaal te herhalen. Ik rigtte eene lijn
„ op van dragers , ter lengte van twee mijlen , op een
„ landgoed van den Hertog V A N P 0 2 T LA N D. Van
„ den eenen pijler tot den anderen fpande ik een dubbel
„ touw, dik ? duim, rustende op de daartusfchen haande dragers. Ik plaatfte vervolgens daar het rijtuig op,
„ en, hetzelve in beweging gefield hebbende, door mid„ del van een' kaapítanderd , aan een der uiteinden ge„ plaatst, deed ik hetzelve de twee mijlen in vier mi„ nuten tijds doorloopen. Het rijtuig woog 12 pond;
„ de middellijn der raderen was 22 duim , en de wrij.
„ ving moet zeer groot zijn geweest, in aanmerking ne„ mende de ruwheid en ongelijkheid van liet touw," enz.
Gaan wij thans over tot de verklaring der uitvinding
van den Heer n i c K.
Bij het oprigten van een' hangenden ijzeren fpoorweg
is het eerhe vereischte, om de bepaalde lijn in gedeelten,
of /cations, op een' gelijken aftand van elkander, te ver
Deze verdeeling wordt in het algemeen ge.-deln.
field op 5 mijlen (Engelfche) van elkander. De wisfel.
of rustplaatfen worden die punten genoemd, alwaar de
trekkende of bewegende werktuigen geplaatst zijn. De
aard van het terrein , waarover de weg loopt , doet niets
tot de zaak, dewijl de weg, door middel der fteunende
pijlers , over rivieren , moerasfen , muren , ja zelfs over
geheele gehuchten , kan gaan. Wanneer de lijn nu een
bepaald is , moet men er lievige gemetfelde-malvst
pijlers in oprigten, op een' afpand van vijftig yards (de
yard o el, 91) van elkander, en tusfchen deze pijlers
jukken van gegoten ijzer , op een' aftland van io tot jo
yards, welke dienen om den hangenden weg te onder tteunen en de golvende beweging te verminderen.
MENGELW. 183r. NO. 10.
Kk
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De pijlers en jukken eenmaal gef'teld zinde, moet men
vervolgens bogen van gegoten ijver oprigten , gemaakt
naar den vorm vin het rijtuig, en zoodanig , dat hetzelve daar ongehinderd kan doorloopen. De werkende
kabel gaat over den hals eener fchijf, die boven in den
fleutel van den boog geplaatst is. De beide fporen (rails)
moeten onbewegelijk rusten op de halzen van fchijven,
welke inwendig tegen de regtopflaande gedeelten van den
boog uitfpringen.
De nevensflaande figuur liegt het profil voor van een'
der pijlers met den gegoten ijzeren boog , en het rijtuig,
zoo als het daaronder doorgaat.
a b c d de íleenen pijlers , op So yards van elkander.
e f g h i'de boog van gegoten ijzer.
k de fchijf of katrol in den fleutel van den boog.
1 m en n o de beide ijzeren fporen, zijnde aan iedere
zijde twee fporen in hetzelfde vertikale vlak, van best
gefmeed ijzer , en door gegotene ijzeren fteunders (vousfoirs) niet elkander verbonden.
p 1 en q n de wielen , waarop het rijtuig rust , en zich
over de bovenfporen 1 en n beweegt.
m r en o s de onderwielen, die het rijtuig in een'
onveranderlijken Rand moeten houden.
De hangende fporen moeten van het beste ijzer gemaakt zijn, en gefmeed worden in ffaven, van eene vol
lengte, om de te menigvuldige verbindingen te-doen
vermijden. Buitendien moeten deze flaven zoodanig met
en in elkander vereenigd worden , dat het een volmaakt
gelijk ligehaam uitmaakt over de geheele lengte des wegs.
Er moeten twee fporen in hetzelfde vertikale vlak zijn,
aan elkander verbonden door teunders van gegoten ijzer.
Het hangende rijtuig zal op het bovenfte fpoor rusten, niet vier uitgehoolde wielen (roues à gorges), en
hetzelve moet onveranderlijk in deszelfs (land gehouden
worden door vier zekerheidswielen , welke onder het
tweede fpoor geplaatst zijn, zoodanig, dat, hoe de fnelheld ook moge zijn, het rijtuig nimmer buiten de fporen
kan geraken.
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De uitvinder heeft bevonden , dat de beste gedaante ,
welke aan de rijtuigen kan gegeven worden, die is van
een vaartuig met een hoog boord en fpits aan den [leven
toeloopende. De werkende kabel, zeer flevig voor aan
het rijtuig vastgemaakt zijnde, moet over verplaatfende
fchijven heenloopen , en zich oprollen op het rad van
een' klemmenden kaapílanderd (cabestan a engrenage),
welke aan de nabijgelegene wisfelplaats gefteld is. +— In
de onderhelling van een' dubbelen weg, kan de werkende kabel twee rijtuigen te gelijk in tegenovergeftelde rigtingen bewegen. Dit is gemakkelijk te begrijpen , indien
flechts dezelfde kabel , die voor aan het eene rijtuig is,
achter aan het andere wordt vastgemaakt.
Het werktuig, dat de beweging moet voortbrengen,
en op iedere Jiation van 5 mijlen veranderen moet , is
zijdelings van den weg gefteld. Hetzelve kan naar ver
beweging worden gebragt , het zij door men--kiezng
fchen, den kaaplfanderd draaijende , (wanneer er flechts
ligte rijtuigen over den weg gaan) het zij door paarden ,
of zelfs door floom , wanneer de weg beflemd is, om
zware lasten over te brengen.
De kosten voor elke mijl van zulk eenen weg zijn algemeen berekend op 1395 pond ft. io fchell. 6 p. , terwijl de ijzeren fpoorweg tusfchen Liverpool en Manchester berekend was op 4500 pond ft. per mijl , zoodat
een hangende weg veel goedkooper zoude zijn.
De mindere kosten zouden echter het eenigfte voordeel
dezer wegen niet zijn.
1 0. wint men in den affland en in den tijd; want de
weg over rivieren en andere hindernisfen heengaande,
neemt dezelve den kortften affland, zonder ergens door
opgehouden te worden. Geen tunnel noch beftrating enz.
heeft dezelve ergens noodig.
s°• neemt de hangende weg de groote verhinderingen
weg, welke meestal ontdaan door de verpligting, om
de toeftemming der eigenaars te verkrijgen,, ten einde•
eenen weg door hunne eigendommen te brengen. De
uitvinder vleit zich, dat niemand de oprigting van enKka
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kele pijlers en jukken op zijne gronden zoude weigeren,
dewijl ze, eenmaal gebouwd zijnde, tot verfraaijing van
het midden van een park zouden kunnen (hekken.
30. is liet voornaamfle voordeel van deze nieuwe manier de ongetneene fnelheid , waarmede de rijtuigen zich
kunnen bewegen, zonder het minfle gevaar, dat de
raderen uit de hangende fporen kunnen geraken. De Heer
D 1 C IC meent, dat hij het niet vergroot, wanneer hij
zegt , dat ligte rijtuigen , bewogen door een' verbeterden
kaapftanderd, eene mijl in de minuut zullen kunnen doorloopen.
De fteller van het artikel in de Bibliothcque univerfelle meent zich niet te moeten veroorloven, zijn bepaald
gevoelen te zeggen over deze uitvinding. Dezelve komt
hem echter niet zoo vreemd voor, als ze misfchien aan de
meeste lezers zal toefchijnen. Ook mij komt dezelve niet
zoo wonderlijk voor, dat ik niet -eene werkelijke uitvoering, ook in ons Vaderland, van dezelve zou mogelijk
achten. De gewone ijzeren fpoorwegen zullen , door de gefleldheid van ons land , nimmer van eene goede toepasfing
kunnen worden, immers niet in de meeste f}reken; maar
de hangende ijzeren fpoorwegen ftoren zich aan geene
plaatfelijke omflandigheden.
Wie weet, dus beíluir de {teller van het medegedeelde
artikel, of men niet, wanneer men eenmaal gewoon zal
zijn, om door de lucht te reizen, aan de hangende
wegen de voorkeur geven zal boven alle andere middelen
van vervoer, als veel zekerder en fneller dan eenige
andere ?
Hoe dit zij, en hoedanig men ook oordeele over deze
oppervlakkige befchrijving, welligt geeft dezelve aanleiding tot andere en betere gedachten , of tot toepasfing
op andere zaken; want de tijden zijn voorbij, waarin alles, wat nieuw was, veroordeeld werd, alleen omdat
het • nieuw was. Wij leven in een tijdperk, (hoe ook
geflingérd door flaatkundige gebeurtenisfen) waarin de
kunfien en wetenfchappen reuzenfchreden hebben gedaan,
en nog heeds voorwaarts ftreven.
F. W. C.

OVER HET LAGER ONDERWIJS EN PATER GIRARD.

465

OVER HET LAGERS ONDERWIJS EN PATER GIRARD.

(Vervolg van bl. 391.)
V1' ij beginnen met een uitvoerig uittrekfel te leveren van
eene Redevoering, door Pacer G IRA R D in 1821 uitgefproken ,
omdat deze ons het gefchiktfte voorkomt, om den geest en
het doel van zijn onderwijs te bevatten. Deze Rede handelt
over de noodzakelijkheid, om het verfland der kinderen te be.
fehaven , ter einde Christenen van hen te vormen.
„ Indien er nog fcholen zijn , alleen , naar het fchijnc , in.
gerigt, om te leeren lezen, fchrijven, rekenen en opzeggen,
wij mogen ons in dien naauwen kring niet beperken. Toen
eindelijk de onderwijzers begrepen, dat de vier gewone begin.
Pelen kwalijk beantwoordden aan de waardigheid van den
mensch, aan zijne beflemming, en aan de pligten, tot wier
vervulling hij in dit leven geroepen is, waren zij er op uit,
om de kundigheden der jeugd uit te breiden. Men woekerde
met alle wetenfchappen , en het kind was op zijne fchool ,
als op eene hoogefchool in het klein. Dat was eene afwij.
king, Men moet echter regt laten wedervaren aan de bedoeling en aan de uitwerkfelen. Voor het minst zijn de ke.
tenen van eene blinde gewoonte verbroken, en het uiterfle,
waartoe men verviel , heeft het daarop gevolgde betere voor.
-bereid. Van toen af begon men te gevoelen, dat het veel
te weinig was , den geest van een kind te meubeleren , zoo
als zich een der Ouden uitdrukt, maar dat neen dien vooral
bewerken moet; dar is te zeggen • hem vormen tot nadenken , zijne bevatting uitbreiden, zijn oordeel en zijne rede
leiden, en hem over het geheel veerkracht en regtfchapen.
heid geven.
„ Deze groote vraag in de onderwijskunde was afgehandeld; zij was_beflist door mannen van de kunst, toen wij
het ontwerp vormden van de fchool , welker hertlelling men
had aangekondigd. Deze fchooi zou dan treden in het getal
dier gene, die, zonder de vier eer/le beginfelen te verwaarloozen, en zonder nuttige kundigheden te verachten , echter
in alles met bijzondere zorg beoogen , om de verflandelijke
vermogens der jeugd te ontwikkelen, te verfterken en te
leiden.
» Hetgeen wij in het befchaven der jeugdige gedachte dea
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kinds zoeken, is bovenal, om in het jeugdig hart de Godsdienst van JEZUS c x R i ST U S te kunnen planten. Ik fpreek
van mogelijkheid; want het is onmogelijk, dat, zonder merkelijke verf}andsontwikkeling, het kind Christelijk gevoel en
wandel aanneme.
„ Bij het weinige, dat men moge weten, of waarover
men wenscht na te denken , gevoelt men de klaarblijkelijkheld van deze waarheid. Er zijn echter menfchen, die zwarigheden maken, die zelfs tegen de ontwikkeling der jeugdige
begrippen fchrikken , en die , in naam der Godsdienst, om
de verdooving van het verfland en den diepen nacht der
ziel vragen. Altijd zal ik de edele beweegreden vereeren
en ieder, die dezelve kan aanvoeren. Desniettemin kan ik
mijne verbazing niet ontveinzen over de treffende en vreemde
ftrijdigheden, waarin ik hen gewikkeld zie.
„ Indien ik vraag: van waar komt den mensch het verfland, dat hem van het dier onderfcheidc , zoo antwoordt men
mij met zelfvertrouwen: „ Het is eene gave Gods." Maar,
indien dit zoo is, moet ook in het kind het verstand door
opvoeding befchaafd worden; want het is een talent, ons
gegeven, om het, even als eik ander, van nut te doen zijn,
en het is nimmer geoorloofd, het te begraven. Is dit nu
zoo, dan kan deszelfs befchaving niet nadeelig voor de
Godsdienst zijn; want de Schepper heeft den mensch tot
priester der natuur gefield, en de Schepper handelt niet,
even als de blinde fiervelingen , ftrijdig met zichzelven.
Hij kan voor zijne fchepfelen geenen valfuik (pannen, noch
met de eene hand afbreken, hetgeen Hij met de andere
heeft opgebouwd.
» Vraag ik verder: van waar komt het, dat de mensch
Godsdienst heeft, en het dier er geene kan hebben? men
antwoordt mij , dat het dier zonder verfland is ; dat heel
zijn zin en al zijne blikken naar de aarde gerigt zijn: terwijl
de mensch, met rede begaafd , de befchouwing van het
heelal kan bevatten , deszelfs orde en fchoonheid bewonde.
ren, en alzoo van wonder op wonder opklimmen tot den
Schepper, om Hem de faille hulde der erkentenis en ver
vervolgens toe te brengen. Ziet daar dan de ondank.-ering
baarheid de vrucht der domheid, en ziet daar de Godsdienst
voortkomende uit den fchoot des lichts 1 Indien nu waarlijk
het verfland de moeder der vroomheid is , wat moeten wij
daaruit dan befluiten ? Dat de moeder noodzakelijk is voor
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het kind. En wat moeten wij wenfchen ? Dat de goede
voedfer meer en meer flerk en krachtig worde ; want dan
zal haar kind haar gelijken, en, zich hechtende aan de moe.
derlijke zorg, zal de edele kweekeling dag aan dag toenemen in kracht en gezondheid.
„ Eene andere tegenfIrildigheid, die mij treft, is aan de
eene zijde de billijke hulde , toegebragt aan de waarheid
en Goddelijkheid van het Christendom , en aan de andere
zijde de vrees voor den val des Evangelies, zoodra de
geest der jeugd ontwaakt. Ei wat ! Dat Evangelie , dat
naar het bevel van onzen Heer, op alle daken moet gepre.
dikt worden, en niet in eenig duister hol; dat Evangelie,
dat het woord, de wijsheid en de ontferming Gods is; dat
gegeven is, om alle regt en zuiver verfland, door zijne tastbare waarheid , fchoonheid, adeldom en zachtheid , gevangen te nemen; dat Evangelie nog eens, dat al de dwalingen
der Synagoge heeft doen verflommen , en al de fcholen van
het Heidendom tot zwijgen over de wijze der aanbidding
gebragt heeft, — dat Evangelie zou de befpiegelingen van menfchen moeten vreezen , indien zij immer denken en redene.
ren? Is het dan met zijne zaak zoo (echt en wanhopig
gefteld , dat het niet kan flaande blijven , dan voor de onwetendheid en de domheid? 01 alwat te vreezen is, is ver.
dooving, is ruwheid; het is niet gegeven voor wilden, maar
voor menfchen; en men is alleen mensch , als men keenls
en gevoel bezit.
„ Wij weten wel, dat Christelijke vroomheid geen nood.
zakelijk gevolg is van geestbefehaving. Wij weten wel, dat
men oordeel, fchranderheid, doordringendheid kan verkrijgen,
en niet alleen tot een wanordelijk gedrag vervallen, maar
zelfs tot goddeloosheid. Zulke bedroevende voorbeelden
zijn ongelukkig niet zeer zeldzaam. Maar moet men dat aan
de befehaving van den geest wijten? De Zaligmaker ftelde
het op rekening der driften van het menfchelijke hart en van
het booze geweten, dat het licht vreest en van God zich
verwijdert. Helaas ! wij weten allen bij ondervinding , dat
wij, wanneer onreine begeerten de ziel beroeren, of wanneer
wij knagingen in ons gevoelen, niet gaarne naar den hemel
opzien ; dat deszelfs evenredigheden niet voor ons dezelfde aan
hebben. Voor het overige, als men van geest.-treklijhd
befchaving in de jeugd fpreekt, verflaat mcn daaronder niet
Rechts opwekking der verfchillende vermogens , maar ook de
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rigting, die men aan het jeugdig denkvermogen moet geven;
en dit is het, dat voornamelijk in onze gewone opvoeding
ontbreekt, waar men zich aan het toeval overgeeft, als een
fchip, dobberende op eene wijde zee , zonder kaart en zonder kompas. Dan , ik beken het , de geestbefchaving kan
gevaren doen ontltaan, omdat her te vreezen is, dat deze
aan de driften wel niet ten dienfle zal haan, maar haar tot
uitbartling middelen zal aan de hand geven • die zij niet zou
gehad hebben. Echter, hoezeer deze gevaren aanwezig zijn,
het blijft niettemin onbetwistbaar vaar, dat de verftandsontwikkeling eene volftrekt noodwendige behoefte is voor d'e
aankweeking der vroomheid, en dat er geen middel gevonden
wordt, om in de ziel des kinds de Christelijke Godsdienst
te planten , dan door zorgvuldig zijne verftandelijke vermogens te oefenen."
Hier komt de Schrijver op tegen die foort van Godsdienst,
welke alleen de onwetendheid kan wenfchen; dat is te zeg
welke beítaat in eene drooge en onberedeneerde-gen,di
aankleving van een formulier, in eenige werkzaamheid des
geheugens , in eenige oefeningen', waarmede noch het verhand, noch het hart zich vereenigen , en welke de gewoonte
heeft doen ontaarden tot ijdele pligtplegingen. Hij toont
aan , dat het Hoofd van de Christelijke Godsdienst al aan fonds in zijne onderwijzing tot het verfland fprak, en dat
het langs dezen weg is , dat flij de zielen tot de ware
Godsdienst leidde; dat is, tot de aanbidding des harten en
de toewijding van geheel het leven. Dit kenfchetst de ware
vroomheid. ,, Alles is verheven en groot in de Christelijke
aanbidding. God, de Geest der geesten, welken geen oog
gezien heeft, noch ooit zien zal, is het voorwerp. Alles
heeft een begin en Hij is eeuwig. Alles verandert en Hij
blijft altijd dezelfde. Hij wordt nergens gezien en Hij is
overal. Hij wil , en alles komt uit het niet te voorfchijn.
Hij wil niet langer, en alles keert weder tot het niet terug.
Hij doet het grasfpiertje groeijen , gelijk Hij de werelden in
het ruim zich doet omwentelen. Met éénen blik omvat Hij
het ganfche Heelal , en telt tevens de haren onzes hoofds.
Met éénen blik ziet Hij alwat was, is en zijn zal. Hij is
God, oneindig goed, oneindig heilig, oneindig regtvaardig.
Ziet, hoe alles groot is in den God der Christenen; ziet,
welke verhandsontwikkeling men noodig heeft, ik zeg niet
vm deze grootheden te meten, maar alleen om er zich eenig
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denkbeeld van te vormen, om eenigzins de woorden te begrijpen, dienflig om ze uit te drukken 1 En men zou wil.
len , dat een kind, welks geest natuurlijkerwijze zoo be.
perkt, zoo in de laagte, zoo zwak is, zich plotfelijk en
zonder hulp der opvoeding tot zulke verbazende denkbeelden
verhief? Voorzeker heeft men niet berekend de onmetelijke
ruimte, die men moet doorloopen, om er te komen. Men
leert het woorden, en men gelooft het zaken medegedeeld te
hebben. Niets is gemakkelijker, dan om die kleinen eene
reeks van wijze woorden te laten nazeggen. Hunne werk
zijn buigzaam en hun geheugen getrouw genoeg, om-tuigen
klanken weder te geven, waarvan zij niets begrijpen. Het
moeijelijk(ie is, er een' zin aan te hechten. Ik neem hier
alle onderwijzers en moeders tot getuigen , die wenfchen ,
aan hunne lieve kweekelingen in het godsdienftig onderwijs
geene ijdele klanken mede te deelen , welke tot niets die.
nen, maar gedachten, die het verfland kunnen treffen en het
hart roeren. Wilde men de moeite nemen, om menfchen
grondig te ondervragen, die door hunnen ouderdom of door
hunne bezigheden van elders rijp geworden zijn, maar wier
verfland door opvoeding geene befchaving ontvangen heeft,
men zou over hunne onwetendheid in de kennisfe Gods verbaasd haan, even zeer als over hunne tallooze en grove
dwalingen, die in hunne ziel het beeld Gods bedekken.
Dit verklaart ons, waarom, ondanks de Evangelieleer, die
ons den Schepper aller dingen , onder zoo luisterrijke en
uitlokkende kleuren, teekent, de aanbidding in geest en
waarheid nog zoo zeldzaam is. Om te aanbidden, moet
men gelooven; om te gelooven, moet men denken; waar
men niet denkt, kan men zijn geloof niet beleven."
Hier komt Pater G r R A R D meer bijzonder tot zijn onder
ontleding der gronditoffen, die noodzakelijk lot-werpind
Christelijke
vroomheid en tot de ware eerdienst behooren.
de
Daarna toont hij het noodzakelijke deel aan, dat men geven
moet aan de ontwikkeling des verfiands. Vervolgens over.
gaande tot den haat van het denkvermogen in den jeugdi.
gen leeftijd, legt hij er de onvolkomenheden van open, en
toont er de aangelegenheden van aan in eenera godsdien(Iigen
zin. Wij zullen dit merkwaardig ftuk zijner rede in deszelfs
geheelen omvang affchrijven.
„ Gelijk aan het dier, fchoon geboren om een redelijk wezen te worden, ontwaart het kind eerst niets, dan hetgeeu
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zijne zinnen aandoet. Het leeft, beweegt zich en ademt
niet, dan voor zinnelijke voorwerpen , en al, wat daarboven
is, beflaat nog niet voor hem. Om een waar aanbidder
Gods te worden, is het om niets minder te doen, dan van
wereld te veranderen, dan van het zigtbare tooneel, waar
wij ons vermengd zien met het redelooze, uit te gaan, om
daar boven te leven met de denkende bewoners des hemels.
En wat zal het zijn , als men het kind de onmetelijke ruimte
niet helpt overfchrijden, die de twee werelden fcheidt? Het
blijft onder de heerfchappij der zinnen en ijdele beelden;
zijne geneigdheden, zijne hoop en zijne vrees kruipen met al
zijne gedachten over het lof. Hij zal een:n God hebben,
want hoe kan men Hem ontberen ? maar, zich tot Hem niet
kunnende verheffen , verlaagt hij Hein tot zich. Hij vormt
zich een beeld der Godheid, naar dat van den mensch. Hij
aarzelt niet, om Hem dezelfde menfchelijke behoeften, be_
geerten en driften toe te fchrijven , die hij voor oogen
heeft. Het is dan niet de God des Evangelies, welken hij
aanbidt, en zijne aanbidding kan niet die wezen, welke het
Evangelie vordert. Zij zal op de lippen en in de manieren
gelegen zijn, en niet in den geest, wiens bewegingen de
louter zinnelijke mensch niet kent , omdat zij aan zijn gezigt zich onttrekken. Men zal het buitenfee van het vat met
zorg en angst reinigen; maar het binnenfee blijft vol onreinheld. Helaas 1 Ongelukkig zijn wij op het punt niet, om
de waarfchijnlijke gevolgen eener verwaarloosde opvoeding
met betrekking cot het verfland te berekenen; wij hebben al.
leen rekenfchap te geven van hetgeen de ondervinding dag
aan dag aan ons oog vertoont.
„ Voor het overige, alles is klein in het kind, dat begint
met niets te zijn; zijne ziel is nog te eng, om groote dingen te omvatten, en zij is zoo beperkt in hare inzigten, dat
hare toekomst naauwelijks verder gaat dan den volgenden
morgen. En echter men zou wel willen, dat het kind met
éénen fprong en zonder de minne voorbereidende oefening
de grootíie en Goddelijkfte dingen begreep; dat het door.
drongen was van de hoogfle belangen der menfchen; dat het
den tijd verliet, om te gaan leven in de eeuwigheid! Zoo
te droomen , is dat naar de kennis der menfchen eefte zaak
te begrijpen ? Er is geen fprong in de natuur; alles gefchiedc
bij langzamen voortgang, en hoe Ierker men verlangt, dat
het kind groocelijks denken , gevoelen en handelen zal als
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Christen, zoo veel te meer moet men ook de ontwikkeling
bevorderen, welke die grootheid vereischc: anders zal uw
kind bij voorkeur altijd blijven ítaan bij kleinigheden in de
Godsdienst , juist omdat zij onder zijn bereik, en groote
dingen het nog niet zijn. Gij zult liet dan zien de mug uit.
zuigen en den kemel doorzwelgen , zoo als vroeger de Fari.
zeérs. Gij zult het zien kleven aan beuzelachtige menfchelijke overleveringen , en geene bezorgdheid zien hebben
voor de grootfile der geboden Gods, geloof, regtvaardigheid
en barmhartigheid.
„ Aan deze kleingeestigheid paart zich bij het kind onheilen.
digheid. Nergens blijft het ftilftaan. Het zweeft heen en
weder, gelijk het gevleugeld infekt. Van buiten treft, ver
alles het kind voor een oogenblik mede; van-ftroi,lep
binnen vormt zijne inbeelding gedurig nieuwe beelden, en,
gedienftig befchouwer, geeft hij zich gemakke!ijk aan dit
fpel over, dat hem vermaakt. Deze onbeftendigheid is een
gebrek, dat met ons geboren wordt; en indien wij ons van
onze teederfte jeugd af niet gewennen , om aan deze dubbele vervoering wederíland te bieden, dan blijven wij wuft
tot onze grijze haren. Hoe toch deze wuftheid van den
geest overeen te brengen met de ftatige denkbeelden van
Godsdienst; met de zachte, maar ernf}ige gevoelens, waarin
zij betaac; met de aanhoudende zorg, die men be(teden
moet, om het hart te toetien en te reinigen; met de vol.
harding in Christelijke zeden ; met de Evangelifche sterkte
eindelijk, die in den grond der zaak niets anders is, dan de
fterkce van de onwankelbare gedachte 7 Kinderen rigten al.
raren op, verfieren ze en berooven ze beurtelings; een lucht.
fpel behaagt hun; en ziet daar, hetgeen zij nog doen zullen,
offchoun op andere wijze , als zij groot geworden zijn.
„ Heeft men wel gedacht aan de weinige bevatting, die
de jeugd vertoont ? Haar begrip is zoo beperkt, dat zij
moeite heeft, om twee denkbeelden, die elkander niet raken, tot elkander te brengen, Het baat niet, haar eene
fchoone redenering voor te ftellen ; nog mindere nuttigheid
heeft het , haar de aaneengefcliakeld(te keten voor te houden tot overtuiging. Gij zult tot het beluit niet komen,
daar zij uit zwakheid het voorgaande vergeten heeft, en
niets vindt om te vergelijken , niets om te befuiten. De
taal is altijd het beeld der gedachte; want het kind (preekt
niet, dan met korte gezegden: later hoort gij het twee denk.
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beelden, weinig zamengefteld, bijeenvoegen; maar zonder
vorming zal het niet verder gaan, omdat geene oefening het
kracht gegeven heeft, om meer te doen. Wat moet men
daaruit befluiten? Een van twee: of dat men het godsdien.
fig onderwijs als 't ware alleen bij droppelen als aan kleine
kinderen moet mededeelen, den flij! van onze gewijde leer.
redenen veranderen, en onze godsdienftige boeken hervormen; of dat wij er ons ern(tig op moeten toeleggen, om de
vatbaarheid onzer kweekelingen uit te breiden, opdat zij
ons kunnen begrijpen, en onze onderwijzingen ten voordeele
aan wenden.
„ En wat zal ik zeggen van den geest des onderfcheids,
die in een kind zoo zwak is, dat gij het t'elken fond den
fchijn voor het wezen ziet nemen, het woord voor de zaak,
den vorm voor de fbi, en het middel voor het doel? Groote
kinders doen hetzelfde, behalve in gewone dingen, die zij
door ondervinding eindelijk leerden onderfcheiden. Uit deze
zwakheid ontfpruiten duizend misvattingen, fomwijlen droevig en altijd weinig vereerend voor het wezen, met rede begaafd; maar met betrekking tot de Godsdienst zijn deze
mistlagen van de uiterfte aangelegenheid. Dan knaagt men
pijnlijk aan de doode letter, zonder zich te bekommeren om
den geest, die leven geeft. Dan verbeeldt men zich, dat de
mensch gemaakt is voor den Sabbat, en niet de Sabbat
voor den mensch. Dan legt men zijne gave op den altaar,
en acht zich ontflagen van de geheiligdfe natuurpligten. Dan
bouwt men prachtige graflieden. voor de Profeten, eu men
zou ze vermoorden , indien zij op nieuw verfchenen. Is het
niet alzoo, dat onze Heer ons de vroomheid dier menfchen
zonder geest des onderfcheids afteekent, en die Hij blinde
leidslieden van eene even blinde volksmenigte noemt?
„ Eindelijk, men heeft ten allen tijde de jeugd onbedacht
genoemd, omdat zij het wezenlijk is uit zwakheid en armoede van geest. Om beleid te hebben , moet men zich
duidelijk een doel kunnen voorfelien, daarnaar de middelen,
de hinderpalen kunnen berekenen , en dit vordert een geoefend verítand. Ik erken, dat neen zonder beleid goede
voornemens kan hebben; maar zijn dan voornemens voldoende,
als de Hemel het goede zelf van ons vordert, als wij moeten handelen, alsof God door ons handelde? Wel verre
van zich als Christen te gedragen , kan het kind , welks
geest gij niet gevormd hebt, het goede niet begrijpen, of
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het zal het verkeerd ondernemen. liet is een onnoa;ele jongen, die het werk zijns vaders bederft, en die, trotsch naar
mate zijner bekrompenheid, altijd geneigd is, om het goede
te berispen , dat hij niet ontworpen heeft , en te verhinde_
ren , hetgeen hij niet kan begrijpen. Indien ooit het ijver.
vuur in zijnen boezem ontbrandt, zal hij in den naam des
Hemels de menfchen vervolgen , en een waardig mededinger
dier blinden worden , van welke de Apostel weenend zeide :
Zij ijveren, maar zonder verfland.
„ Na. deze bijzonderheden heb ik niet noodig te herhalen, dat de ontwikkeling van het vertand bij het kind, in
allen opzigte, noodig is, om de Godsdienst in zijn hart en
in zijn leven te planten. Deze gevolgtrekking vertoont
zich allerwegen; overal komt zij ons tegen, en als men er
zich rekenfchap van wil geven, wordt men langwijlig zonder het te willen, omdat de proeven zich in menigte in de
gedachten ophoopen."
Na deze ontwikkeling vergenoegt zich de Schrijver met
een nieuw oogpunt voor zijne ílelling op te geven: dat de
meeste der gebreken van het hart geboren worden uit gebrek
van ontwikkeling des verliands en van deszelfs dwalingen.
Ten hotte zoekt hij zijne manier door het voorbeeld zelf
des Stichters van onze Godsdienst te regtvaardigen. Hij
toont aan, dat J EZUS CHRISTUS zijne leerlingen, kinderen, niet in jaren, maar door gebrek van ontwikkeling, on.
derwees , door ongevoelig hun verpand te openen, door
hen van de eene waarheid tot de andere ce geleiden, door
hen te laten redeneren over het door hem gegeven onderrigt,
vooral door hunne blikken te vestigen op de wonderen der
natuur, opdat zij, gelijk het denkende wezens betaamt, van
de befchouwing der werken Gods zich zouden verheffen tot
den Vader der menfchen, tot zijne voorzienigheid, tot zijne
oogmerken, tot zijnen wil. Op anderen tijd wees Hij hen
op het geweten, fiemme Gods in het binnenfee van den
mensch; of wel op het natuurlijk gevoel , als vaderlijke
liefde of kinderlijke toegenegenheid. Hij fchetfe hun de
waarheden onder vernuftige zinnebeelden, om deze te gemakkelijker en te dieper in de gedachten te prenten. Einde.
lijk belluit Pater G I R ARD met deze woorden : „ Zoo is
het dan waarlijk eene Christelijke fchool, waar men, om
het woord des levens te doen kiemen in de jeugdige zielen ,
deze , om zoo te fpreken , ploegt, als een veld, opdat het
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daarin geworpen graan in eene welbereide aarde de nqodige
vochten vinde, om wortel te fchieten en welig te groeijen.
Verdoofde en ruwe geesten zijn fteenen, en op eenen harden
en dorren fleen groeit niets , noch draagt iets vrucht. Dat
gevoelen levendig alle inrigtingen, die de fchool van den
Goddelijken Meester zoeken na te volgen. Hebben dezelve
in het oog van fommigen een Godonteerend aanzien, de ontwerpers vinden ligtelijk troost; want zij weten, dat het het
werk des Heeren is , dat zij op aarde trachten te volbrengen."

(liet vervolg en fiat hierna.)

T AEEREELEN VAN RUSLAND.

(Vervolg van bl. 441.)
Betrekking van de 1leeren tos de Dienstbaren en Boeren.

W

ie Rusland en de kus/en wil fchetfen , moet een onaangenaam onderwerp aanroeren • dat ik anders gaarne met [tilzwijgen voorbijgegaan zou zijn. Ik bedoel de ruwe en inderdaad zeer harde behandeling , welke de kiasfe der dienstbaren, de gemeene man en de boeren, van derzelver heerets
moeten dulden. Ik weet wel, dat de barbaarschheid, van
welke bier gefproken wordt, allengs afneemt, gelijk dezelve
bij eik volk met de toenemende befchaving afnemen en ein.
delijk geheel ophouden moet; maar desniettegentlaande kan
geenszins ontkend worden, dat deze, de menschheid onteerende en tegen alle ware befchaving ftrijdende, gewoonte
daar nog in eene mate heerscht, welke door geene onbe.
fchaafdheid van den kant der dienstbaren, noch door iets
anders te verontfchuldigen is. De Regering , die ook in dit
opzigt verbetering bedoelt, doet al het mogelijke , om het
kwaad te beperken; doch hetzelve fchijnt zoo diep geworteld en federt eeuwen door oud gebruik zoo zeer gewettigd
te zijn , dat men geene fpoedige verandering door nieuwe
wetten en bepalingen kan verwachten. Ook hier fchijnt namelijk de openbare meening, de bijna algemeen verbreide
en federt onheugelijke tijden beflaande meening haar alver.
mogend gezag uit te oefenen. Want velen meeoen, dat de
gemeene Rus alleen door harde behandeling te leiden , en
zonder slaan niets met hem uit te voeren is. Doch , volgens
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mijne eigene ondervinding, moet ik dit tegenfpreken. Waar goed.
willigheid, dikwijls rein kinderlijke goedwilligheid een beerfehende karaktertrek is, (en dit durf ik van de bewoners der
binnenlanden verzekeren) daar mag men ook verwachten, dat
eene goede behandeling meer uitwerken zal , dan gedurige
getlrengheid. Ik zelf meende eerst, zekere onwilligheid,
opzettelijke nalatigheid en fomwijlen zelfs boosheid bij mijne
onderhoorigen te bemerken, en helde dus reeds over tot de
heerfchende meening ; waartoe mijne bekenden • wanneer ik
over het een of ander klaagde, hun best deden. Maar de
zaak fchikte zich, zonder middelen van geweld, nog vóór
her einde des eeri}en jaars , en ik zag duidelijk in, dat de
fout werkelijk bij mijzelven lag. Ik wilde, gelijk de meeste
buitenlanders in den beginne gewoonlijk doen , in mijn huis
alles op de Duitfche wijze ingerigt hebben; en mijne toen
nog zeer gebrekkige kennis van de Rusfifche taal was oor.
zaak, dat de arme lieden, zelfs met den besten wil, mijne
bevelen niet, of althans niet behoorlijk konden uitvoeren.
Voorts wilde ik verfcheidene gewoonten, b. v. het brandewijn drinken, geheel afgefchaft hebben , en was niet tevreden,
flechts de dronkenfchap vermeden te zien. Doch geheele
onthouding fchijnt den gemeenen Rus bijkans onmogelijk te
zijn, en ik kampte vergeefs tegen deze en andere gebruiken.
Mijne beflraffingen kwamen dien lieden belagchelijk voor,
daar ik mij niet goed wist uit te drukken in hunne fpraak;
en even zoo kinderachtig fchenen hun mijne lofredenen toe,
gelijk ik duidelijk uit hunne gebaren kon bemerken. Maar
dit alles hield op, zoodra ik de taal magtig werd, en mij
in mijne huifelijke omtiandigheden naar de Rusfifche gewoon.
ten poogde te fchikken.
Ik wil hier nog eenige voorvallen van anderen aard ver
voor welker waarheid ik kan infiaan. Wat ik alleen-meldn,
van hooren zeggen weet, ga ik te liever met fiilzwijgen
voorbij, omdat er dingen verhaald worden, die men niet zon.
der ontzetting en ijzing zou kunnen lezen.
Op mijne reis uit Noord-Duitschland naar Rusland trof ik
omfireeks Tula een' Duitsch' Profesfor aan , die naar de Uni.
verfiteit te Ka/an reisde. De buiten twijfel zeer geleerde
man fcheen mij toe, wel vele boeken, maar des te minder
de men/then te kennen. Hij klaagde bitter over de menig
onaangenaamheden, welke hij op zijne reis bij elke-vuldige
fehrede had. Hij fchreef die allen aan de halsftarrigheid en
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lompheid der Rusfifche boeren toe. Doch de eenige ware
reden an zoo veel verdriet, welke de geleerde en in bijna
alle talen van Europa bedreven man niet ontdekte, bleek terfond bij de eerfle pleisterplaats: hij verffond geen woord Rus.

fisch, en was reeds aan de grenzen in eene zoo Hechte luim
geraakt, dat hij een vast voornemen had opgevat, om geen
woord van deze taal te leeren. Ik moest hem weldra aan
zijn lot overlaten, daar ik in Tula van hein fcheidde, om
mijnen weg naar Tambow te vervolgen, terwijl hij over Moskou, Wladimir en Nischni moest gaan. Na verloop van eenige
maanden ontving ik eenen brief van hem uit Kafan. Hij
verhaalde daarin op eene luimige wijze zijne verdere onge
vallen, die inderdaad vrij merkwaardig waren, en ook het
einde van alle die wederwaardigheden, hetwelk hij na veler.
lei ontmoetingen gelukkig bereikt had in de Gouvernements.
fad. Toen hij namelijk aldaar aankwam, ging hij misnoegd,
en nog in zijn reisgewaad, naar den Gouverneur, in wien
hij een zeer befchaafd en de Pranfche taal volkomen kundig
man vond. „ Ik ben ," zeide hij, „ Profesfor * * * , en
reeds twee maanden op reis naar Kafan. Zoo even kom ik
hier aan, en vervoeg mij bij uwe Excellentie, met verzoek,
om mij hier te houden en te befchermen , zoolang het u
moge behagen ; want ik ga niet verder." De Gouverneur
was eerst een weinig verlegen , maar begreep fpoedíg, hoe
de zaak fond, zoodra de man hem eenige van zijne out.
moetingen verteld had. Hij ging vertrouwelijk bij hem zit.
ten, en verklaarde hein, dat hij, wanneer de boeren het hem
te erg maakten, zonder omflandigheden zijnen Rok gebruiken
moest. De Profesfor wilde beredeneren , dat dit niet kon
gefchieden, dewijl hij alleen zich foms onder een twintigtal
van die knapen bevond — dat zij hem weder (laan zouden,
enz. De Gouverneur moest lagchen, en zeide, dat de Pro.
fesfor Rusland nog volltrekt niet kende , en dat zulk een
wezen het nooit zoude wagen, een adellijk heer te !laan.
Na eenige inlichtingen van dien aard , verzocht hij den Profesfor op, zekeren avond bij zich , hem verzekerende, dat hij
goed gezelfchap zou aantreffen. Hij kwam, en moest zijne
wederwaardigheden aan de gasten vertellen; doch in plaats
van medelijden, waarop hij had gerekend, was er aan het
lagchen geen einde. „ Gij verflaat immers Rusfisch?" vroeg
hem, kort vóór het weggaan, een heer, die zich onder.
fcheidde door goeden toon en met bijzondere achting door
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de anderen werd behandeld. — „ Niet één woord," fprak
de Profesfor. — „ Maar gij kent toch de Rusfifche letters?" -- „ Geene enkele." — „ Nu, dan zal ik u de zaak
met Latijnfche letters voorfchrilven — flechts een paar Ivoor.
den, maar die gij goed van buiten moet leeren en met be.
hoorlijken nadruk uitfpreken ; voorts bid ik u, bij elke gele
waar gij het noodig acht, uwen Plok te gebruiken,-genhid,
hetgeen, ik zeg het u vooruit, zeer dikwijls gefchieden
moet, zoo gij goed reizen wilt." Daarbij werd echter de
zeer milde aanmerking gemaakt , dat men flechts oppasten
moest, niet op het hoofd of in het aangezigt te Haan, de_
wijl dit Hechte gevolgen zou kunnen hebben ; voor liet overige behoefde men het niet zoo naauw te nemen. Daarop
nu zette die vriendelijke heer zich aan tafel, en fchreef met
Latjjnfche letters de magtfpreuk , welke den Profesfor, zoo
dikwijls hij in het vervolg iemand zou afrosten, voor alle
wederwraak der boeren moest beveiligen. De fpreuk beftond
uit de volgende woorden, die als met.zekere tooverkracht
zouden werken: Ja Potpulkoivnik , y to fobaka, curvin/in !
dat wil zeggen „ Ik ben Eerfle Luitenant, en gij een hond,
gij..... kind l" De Profesfor verfchrikte , toen hij de betee.
kenis vernam, doch liet zich eindelijk raden, had het van
dit oogenblik af zeer goed met de Rusfifche boeren , en
kwam, offchoon eenigermate vermoeid van dat gedurig af.
rosten, welgemoed op de plaats zijner beltemming, den zetel
der Muzen, aan.
Ook ik zelf kwam eens in het geval, dat ik vreemde hulp
moest verzoeken, bij gelegenheid, dat ik tegen het einde
des winters mij met mijnen wagen bij Simbirsk over de Wolga
wilde laten zetten. De aldaar zeer breede ftroom was nog
met drijfijs bedekt, en dus de overtogt gevaarlijk. Alhoewel
de tien of twaalf roeijers van de groote pont (want drie an.
dere wagens voeren te gelijk met ons over) mij beloofden,
hun best te doen, zoo achtte ik het toch veiliger, een' zoo.
genaamden Gouvernementsfoldaat tot opziener over die boe.
ren, tegen behoorlijke betaling, mede te nemen. De foldaat
verfcheen; zijn krijgshaftig aanzien en zijne nagaika (eene
uit verfcheidene lederen riemen , in den vorm van eene
roede, vervaardigde zweep) fchenen mij geen gunflig voor.
teeken; doch ik moest hem, als iemand der zake kundig,
wegens het gevaar, laten geworden. Naanwelijks waren wij
van wal gefoken, of hij begon zijne barfche Item te ver.
1, I
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heffen en naar alle kanten te fchreeuwen, Als wij midden
op de rivier eene zeer groote ijsfchots, die van het boven
nog vastzittende ijs zoo even losgerukt fcheen te zijn, naar
ons toe zag drijven , waardoor wij in een niet gering gevaar
konden komen, ving de foldaac plotfeling, als een zinnelooze , aan te razen, en sloeg de arme roeijers , den eenen
na den anderen, zoo onbarmhartig met zijne nagaika, dat ik
hem tegenhield, uit vrees, dat hij door zijne onmenfchelijke
en ontijdige wreedheid de goede lieden onwillig zou maken,
die van zelve reeds, om hun eigen leven bekommerd, hun
uiterfte best deden. „ Wat doet gij , Sukintifin t' riep ik,
terwijl ik zijnen arm greep; „ gij zult de lieden verbitteren;
zij doen Immers aiwat zij kunnen." -- „ Juist hierom, Su.
dar!" riep hij terug, „ opdat zij voortvaren het te doen-opdat zij niet vóór den tijd moede worden ; want het gevaar
is groot." Met deze woorden fcheurde hij zich los, en zette
zijne onmenfchelijke behandeling voort. Wij kwamen gelukkig over. Als ik, verheugd over het ontkomen van het gevaar, aan de roeijers een goed drinkgeld en aan hunnen drijver nog eens zoo veel gegeven had , gingen zij met elkander,
als waren zij de beste vrienden, vergenoegd in de naaste
kabake (kroeg).
Ook trad ik eens, om een avondbezoek af te leggen,
in het huis van den boven reeds meermalen genoemden Ge
welke man algemeen werd geprezen wegenszijnebraaf--neral,
heid en goedwilligheid. Reeds op het voorplein vernam Ik
een verfchrikkelijk getier en herkende zijne flem. Hij had
zoo even zijnen met de ergfie fcheldwoorden en oorvijgen
overladen' bediende tegen den deurpost geworpen, en maakte
nu eene beweging, om den armen, gelijk een hond op den
grond kruipenden, knaap met zijne niet ligte voeten te trappen; doch met zijne vrouw, welke door mijne tegenwoordigheid moed begon te fcheppen, hield ik hem tegen. Mijne
bede, dat bij zich zou fparen, en misfchien ook de fchaamte,
dat hij zich in zijne zwakheid door mij verrast zag , bewoog
hem, zoo het fcheen , toe te geven en in huis te gaan,
Ademloos en met een woest gezigt wierp bij zich op de
fofa , en bood mij eene plaats daarnevens aan. Eerst kon
hij van opgekropte woede niet fpreken; maar, zoodra hij een
weinig bedaarde, poogde ik hem, die altijd voor eene beroerte vreesde, opmerkzaam te maken op het gevaar, waarin
hij door zoodanige drift zijne gezondheid brags. Zijne jonge
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en fchoone vrouw zocht hem door liefderijke toefpraak in
eene kalmere (lemming te brengen. Het verfchrikkelijk ge.
weld van zijnen toorn verminderde allengs. Eindelijk waagde
ik het, de aanmerking te maken, dat die perfoon toch wel
niet zoo geheel flecht zijn zoude, daar hij zelf hem meer.
malen als den besten en gewIllig[ien knaap mij had afgefchilderd. Hij zag mij, zoo het fcheen , wegens mijne vrijmoedigheid, eenige oogenblikken tlijf aan, fprong plotfeling op ,
en greep mijne hand, met de woorden ,— de eerhe , die ik
na het geval met den knecht van hem gehoord had: „ Gij
hebt geen ongelijk, hij is anders een goede kerel; ik heb
het te erg gemaakt. - N I K A L A I I" riep hij thans met eene
luide item; en de arme, mishandelde knecht trad of kroop
bijna, als een bevreesde hond, de deur in. Reeds was ik
beducht voor hernieuwing van het vorige tooneel ; doch zijn
heer beval hem, de kast in den muur te openen, om den
u'otki (brandewijn) benevens de groote, fijn geflepen feestbokaal te brengen, die anders alleen voor gasten van aanzien
gebruikt werd. De arme t4I K ALAI bragt met bevende han
wat de heer verlangde ; deze fchonk den beker tot aan-den,
den rand toe vol, en reikte hem denzelven toe, zeggende:
» Daar, gij zijt een goede hond (een brave jongen); drink op
onze gezondheid l" N I K A LA! nam en dronk uit het glas ,
dat hij anders naauwelijks durfde aanraken; en ik zag, dat er
tranen van dankbaarheid langs zijne bruine wangen rolden —
tranen van dankbaarheid jegens den goeden, gengdigen heer ,
die hem met zoodanige eer verwaardigde. — Naderhand , in
kalmer oogenblikken, fpraken wij meermalen van dit voorval,
en ik wilde hieruit een bewijs afleiden, dat deze menfchen
zeker met zachtheid beter , dan met ftrengheid, te leiden
zouden zijn. Maar de Generaal lachte, en beweerde, dat
ik de lieden niet kende, en dat men zonder harde middelen
niets met hen kon uitvoeren.
Dat inboorlingen nog gehecht blijven aan deze barbaarfche
vooroordeelen , is minder te verwonderen , daar zelfs fommigen onzer Duitfche landslieden op dit punt eene niet zeer
loffelijke denkwijze aan den dag leggen. In i8oa deed ik
met een talrijk gezelfchap eene reis tot vermaak in het oostelijk gedeelte van Polen. Onder de vrouwen bevond zich
ook de echtgenoote eens rijken landeigenaars, eene Duitfclie,
welker ouders zich vóór den tijd van j o z s F II hier geves.
tigd hadden. Deze vrouw onderfcheidde zich van alle de
L12
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anderen door veraandelijke befchaving, door ligchamelijke
fchoon'heid en innemende zachtheid in hare manieren; doch
onder deze fchitterende uiterlijkheden lagen neigingen verbor.
gen, die, naar mijn inzien, eerder eenen kannibaal zouden ge.
past hebben. Nadat zij met aangename bevalligheid over de
fchoonheden der ons omringende natuur uitgeweid, en het hemelfehe, aan het rusteloos gewoel der groote Reden geheel
vreemde, geluk des landlevens met de liefelijkile kleuren ge.
rchilderd had, nam het gefprek eene wending, en men kwam ,
zoo als dat gaat, ongemerkt op eene vergelijking van den vroegeren met den tegenwoordigen tijd , waarbij dan bijzonder werd
geredekaveld over de betrekking van goedbezitters tot derzelver
lijfeigenen, waarin groote verandering was gekomen, ten gevolge van de opheffing des lijfeigendoms door Keizer J o z E F.
De meesten waren met deze nieuwigheid niet tevreden „ Het
gemeene volk," zeide men , „ is voor deze hervorming nog
niet rijp, en hierdoor des te Rechter en wederfpanniger geworden ," enz. Tot nu toe had de engelachtige vrouw ge
zwegen; maar, aanleiding door zeker verhaal van haren nabuur gekregen hebbende, begon zij plotfeling met milde
fpraakzaamheid over het onderwerp uit te weiden, vertelde
iets dergelijks van haren oudoom, die een' armen boer dood.
geefelen liet, waarnaar geen haan kraaide, en befloot met de
aanmerking: „ Dat waren tijden, waarin de Adel nog iets
ce zeggen had, en men reeds van verre voor denzelven week,
daar thans de boer het naauwelijks der moeite waard vindt,
ons te groeten. Ik zou het nu niet durven wagen, eenen
boer te laten doodrosfen , alzoo er aan het gefchreeuw, aan
onderzoekingen en aan boeten geen einde zijn zoude." Van
hoedanigen aard zij was, had zij onbedachtzaam laten be.
merken. Zij trok nu hare klaauwen weder in, en fprak uitvoerig over het nut der menschlievende inrigtingen, welke
men in Duitschland begon daar te Rellen 1

(Het vervolg hierna.)

KORTE GESCHIEDKUNDIGE BESCHOUWING VAN DEN LOOP DER
GEBEURTENISSEN IN EUROPA.

Door H. HENTZEPETER.

jee donkere wolken, welke den horizon bedekken en als

zoo vele onweders boven ons hoofd fchijnen ce zullen los
trekken de aandacht van Tederen wereldbefchouwer-barften,
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tot zich. -- Een door heerschzucht gedreven priesterdom
heeft de grendelen losgerukt van Europa's flaatkundig gebouw,
waarachter het ten verderf voerende ultra-liberalismus lag opge.
!loten ; zoodat men deswege de toekomst niet dan met regtma.
tige bekommering te gemoet ziet. Het is derhalve van het
grootlle belang, de hoofdbron te leeren kennen, waaruit het
kwaad opwelde en voortvloeide , om daardoor in staat geteld te
worden, het geweld van dien verderfelijken ftroom, zoo veel
mogelijk, te ontwijken. Er zijn, wel is waar, altijd revolutién en
omkeeringen geweest , en zij zullen er ook altijd blijven, tot
aan den afloop der eeuwen: want op dit benedenrond is niets
beflendiger, dan de onbeftendigheid zelve; doch even waar
is het, dat de oorzaak van dezen onvasten ftaat van zaken
bij den mensch zelven moet gezocht worden. Eene begeerte
naar verandering , en naar de uitbreiding van zijne magt en
aanzien in de wereld, is eene der voornaamfte oorzaken,
waaruit zoo vele oorlogen en onheilen met zich flepende
omwentelingen geboren werden. Nogtans is het niet te ont..
kennen , dat onze dagen zich zigtbaar onderfcheiden van al
de vdorgaande eeuwen. Wat oudtijds bij een enkel volk of
in één land plaats vond , is nu bijna algemeen geworden;
het is alsof eene onzigtbare hand de brandflof des opflands
en der verdeeldheid in aller harten heeft uitgetlrooid, welke,
bij het geringfle, dat er gebeurt, in lichtelaaije vlam kan ge.,
zet worden.
Gelijk er dan verfchillende oorzaken beslaan, waaruit allerhande beroeringen en omwentelingen geboren worden, zoo
zijn de drijfveren, welke tot dat einde medewerken, even
menigvuldig als onderfcheiden. Priesters, wereldgrooteu, ge.
lukzoekers zijn veelal de raderen des opftands , waarvan de
minkundige, helaas 1 maar al te dikwerf het flagoffer werd,
Tegenwerkende middelen vinden altijd eene tegenwerkende
kracht. Zoodra een Despoot zijnen zetel onder een vrij en
verlicht volk oprigt, zijn op(tand en beroeringen onvermijdeIijk; omgekeerd is het even aszoo, wanneer een verlicht en
liberaal Vorst onder eene domme en fanatieke natie zijnen
troon vestigt. Ter ontdekking der oorzaak , welke aanleiding
geeft tot het daaritellen der buitengewone verfcbijnfelen van
onzen tijd, moeten wij onze aandacht op twee voorname
hoofdzaken vestigen, — op het Katholicismus en het Liberalismus, op het licht en de duisternis. Zoodra deze tegen
elkander firijdende beginfels hunne aangewezene grenzen over-
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fchrijden , en zich niet langer tot hun eigen grondgebied
bepalen, wordt het eene zoo wel als het andere in beweging
gebragt en een onderlinge oorlog onvermijdelijk.
Rome, hetwelk op het tooneeI der oude wereld zulk eene
groote rol fpeelde en met een' boden fchepter velen volken
de wet voorfchreef, werd eindelijk door de invallen der
noordfche volken van alle raagt en luister ten eenemale
beroofd; en nimmer zou hetzelve uit zijne puinhoopen weder zijn verrezen, indien de leer des Christendoms fteeds in
hare vorige zuivere eenvoudigheid ware verkondigd geworden. Maar, helaas ! de ilormwinden der vervolging, welke
de Christenen verontrustten, waren naauwelijks bedaard, of
alles veranderde van gedaante : eenvoudige bidplaatfen in
prachtige tempelen, door eene met Itaatliekleederen verfierde
priesterfchaar bediend , die door den luister , welken zij in
allerhande uitwendige plegtigheden verfpreidde , zoo kracht.
dadig op de harten der zinnelijke menfchen werkte, dat het
ware doel van de'leer der zaligheid deswege uit het oog werd
verloren. In dezen ítaat van zaken was er voor Rome geen
gefchikter middel , om tot zijne vorige grootheid en luister te
geraken , dan het masker van die Godsdienst voor te doen ;
waarin hetzelve naar wensch (laagde, en de uitdeeler van
kroon en fchepter andermaal geworden is. Dewijl echter
Romes Hierarchij meer op het geweld en de onkunde, dan
wel op het regt en de rede rustte, was er altijd eene ge.
welddadige en sterke hand noodig, om de rede en het regt
te doen zwijgen; waardoor de volken in eenen nacht van
onkunde en bijgeloof wegzonken, waarin geen (}real van de
Christenzon hen kon bereiken.
Niemand op dit benedenrond heeft ooit eenen troon beklommen, wiens grondvesten den loop der eeuwen ver.
duurden. Men denke aan Babel, Ninivé, Tyrus en Sidon , Jeruzalem , die, onder zoo vele anderen , als fpre.
kende bewijzen in de rol der gefchiedenis flaan aangeteekend.
Nogtans, bij al deze wolken van getuigen , die voor den
onvasten faat der croonen pleiten , wil men echter den
Roomfchen Itoel van dien algemeenen regel hebben uitgefloten. Aangemerkt als den zetel van het Hoofd der Christen.
kerk, is men van een punt uitgegaan , waarvoor geen grens
Raat opgerigt, vóór dat al de aardbewoners met hunne-pal
Koningen zich aan het bewind van dien éénen zullen hebben
onderworpen. Met deze gedachte bezield, is er dan ook
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geen middel onbeproefd gelaten , om dat doel te bereiken ;
en het is te verwonderen, bij al den tegenfland, welken
Rome deswege ontmoette, dat men echter nimmer van die
ouderneming heeft afgezien , hoewel de ondervinding had
moeten leeren, dat geene kruistogten, tot dat einde ondernomen, noch Jezuiten, daartoe uitgezonden, aan die verwach.
ting hebben kunnen beantwoorden. Niet minder opmerkenswaardig is het, dat in die landen, waar het Pausdom dacht,
dat zijn rijksgebied voor altijd zou gevestigd zijn , geene Inquifitie met hare fchriktooneelen in ftaat geweest is, om
het aldaar slaande te houden.
In de Middeleeuwen was de tegenfland , welken Rome in
dit werelddeel ontmoette , zeer gering. De Hervorming werd
eerst door Petrus Waldus en de Albigenzen ondernomen, en
daarna door John Wicleff, Johannes Huss en Hieronymus van
Praag voortgezet. Later werd zij door Luther en Calvijn
hervat, en deze laagden zoo wèl in hunne onderneming, dat
daardoor een groot deel van Europa's bewoners aan de heer
Kerkvoogd zich onttrok; doch de fcheid--fchapijvnRomes
brief werd niet , dan met bloedige inkt , onderteekend, en
zal in den dag der dagen tegen hen getuigen , die deswege
zoo veel bloedtooneelen hebben aangeregt. Ongelukkig, voorwaar, de Vorst , wiens troon meer op het geweld en op
onfchuldig vergoten bloed, dan wel op het regt en de rede
rust; maar driewerf ongelukkig hij, die voorgaf, dat hem de
herdersftaf over de fchapen van Christus was toevertrouwd !
Terwijl zich het noorden van Europa voor het meerendeel
aan de heerfchappij van Rome onttrok , werden daarentegen
alle middelen in het werk gelleld, om het zuidelijk deel voor
den íloel van Rome te behouden. Frankrijk nogtans was
reeds te veel van de Reformatie doortrokken: met ontzetting , het is waar, herinneren wij ons aan de zoogenaamde
Parijfche bruiloft in den St Bartholomeus- nacht, :572, toen
de ijverzucht van hofgrooten en geestelijken , door zoo veler
onfchuldig vergoten bloed, eene voor altoos onuitwischbare
vlak in den fchoot der Moederkerk wierp: de Hervorming
bleef in Frankrijk beflaan , en zelfs op het einde der zestiende eeuw nog, door het Edict van Nantes, befchermd en
in Rand gehouden. Zulks verbitterde Rome echter dermate,
dat een kruistogt tegen Frankrijk werd ondernomen, waarvan
Hendrik 1V het eerfte flagtoffer werd. Noch deze moordzucht, noch de gruwelijke vervolgingen der Protestanten
onder Lodewijk XIV hebben haar doel bereikt.
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Bij het zien mislukken van al deze ondernemingen, om,
ware het mogelijk, de heerfchappij van Rome weder in haren
vorigen luister te herf}ellen, geraakte Europa ten laatfte in
rust, en genoot allerwegen eenen gewenschten voorfpped.
Maar, helaas! onder die filte trokken wederom nieuwe
ramporkanen te zamen. Voltaire, Rousfeau en anderen kwamen
met hunne fchriften voor den dag, en legden door dezelve
een verborgen vuur aan den Roomfchen íloel, welks ontvlamming zijne magt en zijnen overgebleven luister meer benadeelde, dan Luther en Calvijn zelfs met hunne fchriften ooit
gedaan hebben, Jakobijnen en Republikeinen, menfchen zon
Godsdienst, in de fchool van de eerstgenoemden ge--der
kweekt, ontrolden hunne vanen in het naburig Frankrijk te.
gen den Adel en de Geestelijkheid , de voornaamfle feunpilaren van de Roomfche Hierarchij; en, na vele kerken en
kloosters te hebben uitgeplunderd, zag men hen de Alpen
zelfs overtrekken, om de handen aan het Hoofd der Kerke te
haan. Zoo werd de bijl des tijds aan Romes grootheid ge.
legd , en var, dat oogeublik af dagteekent hare rugwaartfche
beweging en de vermindering van haren luister en invloed op
de volken. En wanneer zij haren ondergang niet wil verhaasten, moet zij voortaan van alle veroveringen afzien,
tenzij zij , even als de man van Gaza , befloten had, zich
het huis boven het hoofd omver te halen, en hare heilig
voor de hand der ongeloovigen-domenrpuih
te willen bedekken.
Toen Napoleon , de aanvoerder der Franfche wapenen, van
het tooneel der gebeurtenisfen verdwenen was, en het door
oorlog gefolterde Europa tot zijnen vorigen haat wederkeer.
de, beklom Lodewijk XVIII den Franfchen troon, die, na
bet nutteloos vergieten van ftroomen bloeds, voor de ver
Dynastie wederom was opgerigt. Deze ommekeer-drevn
van zaken baande dan ook den weg tot het beklimmen van
den Roomfchen Roel door Pius VII , die, bij het opvatten
van de teugels des bewinds, naar zoodanige middelen omzag,
welke (trekken konden , om het vervallen beftuur, met be.
trekking tot deszelfs invloed op de volken, zoo veel mogelijk
weder op te rigten en te herftellen. De Italiaanfche en Spaan
liberalen geraakten fpoedig weder onder de heer-fche
geestelijkheid. Vruchteloos trachtten zij zich-fchapijder
door eenen opítand daaraan te onttrekken. De verbondene
Mogendheden, door den tijdgeest verfchrikt, werkten hen,
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door krachtige wapenen, in het belang van Rome, tegen; en
geen wonder, voorwaar! want de flaatkunde van het Heilig
Verbond dacht door den Roomfchen ftoel een bolwerk tegen
den algemeenen tijdgeest op te rigten, ter beveiliging dier
troongin , welke door haar, na den val van Napoleon , wederom waren tot fland gebragt. Hoe weinig echter daarmede
het doel is bereikt geworden, heeft de uitkomst der zaak ,
helaas maar al te laat ! geleerd.
Ware het niet beter geweest, dat men aan de Spaanfche
Cortes en de hoofden van de Italiaanfche liberalen de teugels van den loop der vrijheid niet had ontnomen? Dan zou
men Europa eene groote weldaad hebben bewezen; het Katholicismus en Despotismus zouden alsdan eenen zachteren
dood zijn geflorven , dan wanneer het doodvonnis , over hen
geflagen, door het ultra-liberalismus moet worden voltrokken.
Of zal men het wijs en voorzigtig noemen, wanneer men
een' fterk vlietenden firoom zijnen natuurlijken loop door dijk
en dam betwist ? Kan het wel anders dan verwoesting baren, als, bij den aandrang van het afkomend water, en dijk
en dam bezwijkt?
Terwijl zulks in Spanje en Italië voorviel, werden de Je
naar het brandpunt des opflands , Frankrijk , gezon--zuiten
den , om de aldaar gevestigde liberalen den oorlog aan ce
doen , en , ware het mogelijk, tot de gehoorzaamheid der
Kerke terug te brengen. De middelen , welke zij daartoe in
het werk fielden, waren van zulk eenen aard, dat het doel
daarmede in onzen tijd niet kon worden bereikt; en dit gaf dan
ook aanleiding, om naar meer afdoende middelen om te zien.
Onder het bewind van Lodewijk XVIII , die zijn beíluur zoo
veel mogelijk naar de voorfchrtften van het Charter rigtte ,
waren hun de handen deswege gebonden; maar zijn dood en
de opvolging van Karel X gaven den Misfionarisfen wederom
nieuwen moed, , en weldra wisten zij den Monarch in het
belang van hunne zaak te winnen, en, door hem, zich eenen
weg te banen tot al de takken van het beftuur. Nu was
dan ook het uur geflagen, — dat uur, waarin de veldtogt
zou worden geopend, die Europa tot de duistere Middeleeuwen zou terugvoeren , — geopend om de drukpers te beítormen en het Charter te vernietigen; dat Charter, waarop de
Franfche liberalen , als op een drijvend wrak, het geringe
overfchot van hun faatkundig fchip, zich tot hiertoe voor
hunne vijanden beveiligd hadden.
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En hiermede dunkt ons genoeg te hebben gezegd ter ontdekking dergenen, welke de fpringveer losrukten, die het
oorlogswerktuig in bedwang hield. Was het niet het, vrij.
heid en licht fchuwende, priesterdom der Roomfche Hierarchij, hetwelk Karel X ten val bragt? dat, toen de Belgen
den petitie-oorlog voerden, als geheime ftokebrand achter
het fcherm ftond? want door het vooruitgaan der verlichting,
door middel van een wetenfchappelijk fchoolonderwijs , zag
zich deszelfs tot nog toe magtvolle invloed bedreigd. Bij de
bewustheid, dat, onder een verlicht beftuur, eene blind
dweepende Godsdienst geen opgang meer zou maken, greep
het, ter omverwerping van het wettig gezag, den Randaard van
het ultra-liberalismus aan; terwijl het het zachte beltuur van
onzen Koning als ondragelijk, ja geheel despotiek deed voor.
komen, en als de Godsdienst der vaderen bedreigende. En
wij houden ons verzekerd, dat, zoo lang het Despotismus
en de Priesterheerfchappij hunnen fchepter zwaaijen, bij den
voortgang der verlichting en aanwas der liberale denkbeelden,
duurzame vrede noch vastigheid der troonen in Europa meer
te wachten zijn.
.

WAPENEREET AAN DE ZEEUWEN.

Zeeuwen l echte loten
GVanefpierde
Ne@rlands edel voorgefacht !
Regtfchapen kroost van bondgenooten
Der Cefars, veilig op hun wacht !
Zult gij uw duurgekochte panden,
Der vad'ren erf i doorweekt met bloed,
Van muitelingen aan zien randen,
Bandieten , met uw brood gevoed?
Den grond, aan Alva's woede onttogen
En 't Korfikaanfche wolfsgebit,
Ter prooi zien aan verraad en logen,
Door priesterlist tot roof verhit !
Uw have het deel van plunderaren,
Uw kroost, u zelf het lijf ontzeid,
En, op den wenk van moordenaren
Gedoemd , ter flagtbank heengeleid !
Zult gij het branden zien en 't blaken,
En hoe het oproer voedfel krijgt,
Daar 't glimmend vuur uit trans en daken
In laaije vlam ten hemel ftijgt ! —
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Gij zwijgt -- en ziet de muiters nad'ren
En ílroopen op uw grondgebied
Gij toeft — als vloeide 't bloed der vad'ren
In uwe borst en aders niet!
Gij fïuimert — broeders! kunt gij ftaZren
En aarz'len op ons noodgeluid?
Op, fiere Zeeuwen ! op, te wapen!
Het moordrot fpat zijn kolken uit;
Het dreigt en treft het Zeeuwsch geweste,
De vruchtb're velden van Kadzand;
Het dort op Oostburgs grijze veste ,
Met dolk en pektoorts in de band.
Vliegt op! rukt aan uit ftad en velden!
Her geldt hier goed en bloed en eer.
Of kweekt de wieg van Neêrlands helden
Geen Evertfens, geen Ruiters meer?
Te wapen , Zeeuwen! vliegt ten firijde!
Te wapen, Fries en Batavier!
Der vad'ren fehim waart aan uw zijde;
Gods Almagt dekt uw krijgsbanier.
Gods Almagt heeft bij Oostburgs wallen
Den moed gefchraagd, het land gered,
En de opgeruide duizendtallen
Met éénen wenk verstrooid , verplet.
Rukt aan ; de zege is ons gefchonken!
Streeft voorwaarts, drijft van oord tot oord
Den Belg tot in de moordfpelonken
Van 't uitgemergeld roofnest voort !
Zoo zal , bij 't roemrijk zegevieren
En redden van uw vaderland,
De olijvenfpruit uw flapen fieren,
De palmtak groenen in uw hand.
Zoo plant de naneef, blij te moede,
Den lauwer op der vad'ren graf,
Wier moed Loyola's plunderwoede
Op Zeelands grond den doodsteek gaf.
Slagtmaand, í83o.

T.

4anmerking.
Gods tllmagt heeft bij Oostburgs wallen , enz. Ja waarlijk,
indien ooit, dan was de reddende bland der Goddelijke Al_
inagt hier zigtbaar ! Terwijl de wakkere L E D z L , destijds nag
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Luitenant- Kolonel, afwezig was , werden onze voorposten , even
buiten de ftad, overrompeld door de wraakgierige en verbitterde, maar even zeer op roof en plundering verhitte muiters. Het fchijnt , dat men verzuimd had, op den zeer boogen, van den Vlaamfcben kant tot aan Oostburg zich uit
dijk , eene fchildwachc te plaatfen. Vandaar de-fheknd
mogelijkheid , dat duizende vijanden ons onverhoeds en tot
dusver ongezien konden naderen, daar de dijk hunn' aantogt
voor het oog der onzen bedekte. Vandaar ook de verwarring, die, in het eei*!te oogenblik der verrasfing , in onze
gelederen heerschte. En trots dat alles, trots het plotfelijke
en in dien fond geheel onverwachte van den aanval, trots
het gebrek aan opperkommando in de eerfle en gewis niet
ongewigtigfte momenten, trots de ontzaggelijke meerderheid
des vijands, (die zeker so tegen één' der onzen kon flellcn ,
wanneer men eene menigte medeopgetrokkene vrouwlieden
en Plecht gewapende mannen mederekent) werd door de on.
zen de volkomenfte overwinning behaald! Dank hebbe de
waarachtige heldenmoed, waarmede onze braven — de onderofficieren en gemeenen vooral — vochten ! Dank hebbe
echter bovenal de Voorzienigheid , die hunnen arm fterkte ,
en panifchen fchrik over de opgeruide duizendtallen uitftortte!
Want zonder Gods hulp, wat zouden 70 man (zooveel omtrent zijn er van onzen kant in het vuur geweest) tegen
zulke overmagt vermogt hebben !
De Inzender.

AAN MIJNEN HOOGGEACIITEN VRIEND LUDWIG MARCHAND.

V

erheven Zanger, die mijn borst ontgloeit,
En warm voor vaderland, voor regt en deugd doet zwellen!
Mijn vriend, die mijne zinnen boeit,
En in het oog een' traan van weemoed op doet wellen,
Als ik u volg , en gij mij voert, van waar
Ik wolkenhoog ter neer op ontrouw nederblikke,
Terwijl uw forsch gefpannen fnaar
Mijn' geest vervoert, en ik bedeesd terugge fchrikke.
U zing ik, vriend! u, die mij hebt geroerd!
Wiens toonen beurtelings mij angst in 't harte jagen,
En , onder bloemen rondgevoerd ,
Doen juichen, the het waas van liefde en vriendfchap dragen.
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Als ik verzel den vrijgeest in den dorm ('),
En fidder bij den angst van zijn gefchokt geweten,
Die hem doorwoelt gelijk een worm , —
Sophié's bloemenkrans doet mij dien fchrik vergeten (t).
Gij fchildert daar het fchoone der natuur,
Weet als Theocritus op uwe luit te fpelen,
En 't fehoone en tintelende vuur
Voor eenen bloemenkrans een meisjen af te -telen.
Nu echter eischt het vaderland uw lier!
Gij doet de krijgstrompet gelijk Tyrcaeus hooren,
En met een' ongedwongen zwier,
Waar 'c vrijheid geldt, uw lied door lucht en wolken boren.
Ga voort, ontgloei de vaderlandfche borst!
Ontfluijer 't zwart verraad , en tel het naakt voor oogen ;
Ontvlam de liefde voor den Vorst!
Neem, Adelaar , uw vlugs naar 't ruim der ftarrenbogen
Wek op ten kamp , gij Kdrner van deez' tijd;
Bezing, als hij, den lof van vrije heldenzonen,
En, gaat gij ook als hij ten ílrijd,
Zoo moge een beter lot, dan hem, uw' moed beloonen !
Dec. 1830.

F. B. A D R.

(•) Neue Knospen Von L. MAR CHA N D. Utrecht, t830. S. 48.
(t) Ib. S. 79.

DE VLINDER.

M

et de lieve lente ontluikend, f}ervend wen het roosje fneeft,
Golvend op de zachte zephir, die door't reine luchtruim zweeft,
Wiegend op den fchoot der bloemen, op de versch ontloken blain,
Zich vermeijend in het luchtje met der bloemen geur belain,
Schuddende, nog jeugdig bloeijend,'t flof der vleugelen ter aard',
En , gelijk een ademtogcje, zich verheffend hemelwáarc;
Zoo bekoorlijk vliet het leven van den fchoonen vlinder heén,
Beeld van't ongekend verlangen, dat, nooit rustend, nooit cevre@n,
En, fchoon nooit voldoening finakend, zoekend elke zaak beroert,
Tot de zucht naar reinen wellust het in 't eind' ten hemel voert.
Naar het Fransch van D E L AM A R T I NE.
W. GLEUNS, JR.
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DE BLINDE VIN'K.

Fabel.
en blinde Vink, wel oud, maar toch nog kras van longen,
E
Had zeldzaam In zijn kooi een vrolijk lied gezongen.
ten barfche Leeuw hield, dag en nacht,
Omtrent de vinkenbaan de wacht,
En deed een vreemde taal hem hooren,
.bie wanklank fcheen in aller vooglen ooren:
Maar ziet de Sperwer, Gier, met Raaf en Kraai en Spreeuw,
En Uilen, bij 't dozijn, verheffen hun gefchreeuw —
De Leeuw trekt af — de kooi raakt open —
En Meester Vink gevoelt -- iets, wat hij niet dorst hopen —
De vrijheid! — Hoort hij zingt, de wieken uitgebreid,.
In vinkentaal, den lof der Libertait.
Straks voegt hij zich bij zijn bevrijders,
En roemt niet flechts den moed dier fcrjders,
Maar ftrijdt ook dapper med, fchoon't oog geen daglicht ziet,
Opdat geen Leeuw voortaan 'de vooglen meer gebied'.
Uit louter dankbaarheid doet hij den gorgel klinken,
En heinde en veer weérgalmt zijn zang:
„ Geen vrijgeboren Vink hoore ooit een boei rinkinken!
„ Mij viel mijne ijzren kooi zoo bang !
„ Geen flugge Leeuw zal ons voortaan verdrukken,
En rooven ons het oog, of korten ons de wiek! (*)
De vrijheid is ons loon; 't voegt ons, haar vrucht te plukken.
„ Geen vrijer vogel leeft, dan in een Republiek!
„ En wil het pluimgedierte een' wettig' Koning eeren ,
Uit nood fia ik dit toe -- maar flechts voor't oogenblik1
Men
kieze flechts geen Valk, getooid met vreemde véren ;
„
,, Men geev' zijn flem aan d'Uil, of — aan een Vink als IK 1"
-

Een Gierenzwerm hoort naauw den blinden Vink dus zingen,
Of fchreeuwt : „ Wat klinkt dat liedje fchoon!
„ Maar fraaijer Raat het toch, rondom een' Gierentroon,
„ Met Sperwer, Wouw en Hop, te hupplen en te fpringen."
„ Dat noojt I" roept, onze Vink. „ Ik be een vrijheidstelg!
„ Ik ben Vrijmetfelaar! Nog meer — ik ben een Belg!
(*) De Vink intusfchen , naar men wil , was blind geboren, en op dat pas juist in den ruitijd.
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„'t Heeft uit met ons verbond, als kakelende Spreeuwen
„ De vrije vooglenkeus baldadig overfchreeuwent
„ Geen Vuik,hoeblind, die aan den klaauw des Leeuws ontruk,
„ Den Luipaard hulde zweert, of voor den Eenhoorn bukt! ••
„ Hoort alien, die mij 't zoet der vrijheid deed verwerven t
„ Ik heb als Vink geleefd en — weet als Vink te fterven!"
„ Zwijg gij, daar ginds, -.- gij, oude paal!"
Schreeuwt een van 't vooglenheer, een fcherpgebekte Kraai,
En Raaf en Sperwer fchreeuwen 't mede:
„ Zwijg, blinde flumper ! hoor naar rede!
Ons, vooglen , voegt een Vorst, behoudens dqugd en eer i
„ Opdat de Libertait in veld en woud floreer';
„ Een Republiek klinkt fraai, maar fchenkt geen,praalvertootting :
„ De Luipaard ila voortaan aan 't hoofd van.'t vooglenbeer!"
„ Top !" roept de blinde Vink, en fchatert: „Lee v' de Koning!"
jnlij, :83:.

W. H. WARNSINCK, BZ.

NIEUWE SOORT VAN TOONEELVERMAAK TE PARIJS.

I

n het Cirque Olympique van v R A N C 0 NI . vertoont meal
thans een íluk in drie bedrijven en zeven tafereelen, getiteld: De Leeuwen van Myfore. Gansch Parijs'ijlt naar deze
wonderbare tooneelvertooning. R A C I NE kan geene zaal
meer vullen; maar dit fluk belooft eenige honderd reprefentatiëu. Ook de Parijfche vrouwen, op gevaar vals te beval
len , gelijk bij de treurfpelen• van E. S C H Y L U s, begeven
zich derwaarts, om wezenlijke leeuwen, panters en flangen,
met andere wilde beesten van den Heer MARTIN, eene rol
te zien vervullen. Het is geen volkomen drama, het zijn
flechts eenige tooneelen , zamengetield voor deszelfs Menagerie
en bemzelven, die daarin ook zijne rol treffelijk (peelt. Ziehier
den inhoud van het fink, door den Heer H Etv R I voor zijne
viervoetige Acteurs vervaardigd. De Sultan v$n ilfyfare heeft
den Nabob s AD - H u s SEIN onttroond, hem de tong uitgefne.
den , en hem zijne dochter ontvoerd. H v s s E I N, in de.bosfchen ronddwalende, temt de woestfle beesten, ten- einde
dezelve tot zijne handlangers te maken, en verlost, met
derzelver hulp, zijne dochter; maar, van nieuws met haar"
in handen zijns vijands vallende, verwerft hij genade, op
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voorwaarde van eene ontembare leeuwin, bij welke men hem
opfluit, aan zich te onderwerpen. De heerlijke decoratiën,
als 't ware gloeijende van Azië's zonnehitte, volmaken de
begoocheling in deze foort van dramatifche Menagerie, waarin leeuwen, boa•llangen, tijgers, papegaaijen, apen, pellikaned , lama's, kangaro's enz. niets ce wenfchen overlaten ,
met betrekking cot tooneelmatige waarheid. 't Is inderdaad
een ongehoord fchouwfpel, dat wel nimmer deszelfs wedergade vond, en den volitandigen moed van MARTIN ZOO
wel, als de verwonderlijke pogingen van Fit A N CON I eer
aandoet. 't Is nagenoeg Natuur, en de Reizen van CHARDIN maken oneindig minder indruk, dan de jagt, in dit
fluk voorkomende. Men aanfchouwc het met gerustheid,
omdat alle voorzorgen zijn genomen tegen elk mogelijk ongeval; men ítaat verbaasd , en vertrouwt ter naauwernood zijne
oogen. De historie van' A N D R o C L E s en zijnen leeuw wekt
geene verwondering meer.

NAPOLEON EN DE STAALWEREER.

T

oen N A P0 LE O N naar België fond te vertrekken , deed
bij een' bekwamen (taalwerker tot zich komen , en vroeg
hem, of hij hem een pantferhemd koude maken, dat tegen
houw en fehoc beveiligde. De man nam zulks aan , en
vroeg daarvoor i8,000 franken. Bij het te huis bezorgen beVal NAPOLEON hem , het zelf aan te trekken. Hij gehoor
nam de Keizer twee pistolen, zeggende: „ Wij-zamde.Nu
willen eens onderzoeken, of uw arbeid de proef kan doorflaan." Hij fchoot de eene pistool op de borst des makers
af ; de kogel fprong terug. „ Keer u om ," riep NAP 0LEON. De man deed zulks. De tweede pistool werd op
zijnen rug gelost; de kogel fprong andermaal terug. Thans
dacht de ontl}elde kuntlenaar van verdere proeven ontheven
te zijn; maar NAPOLEON greep eene derde pistool, en
loste, met hetzelfde gevolg, nog twee fchoten op den fidderenden man. „ Uw werk is goed ," fprak nu de Keizer;
„ hoeveel verlangt gij er voor ?" — „ i8,000 franken," antwoordde de man ílamelend. — NAPOLEON fchreef op
(}zanden voet eene aanwijzing voor 36,000 franken op de
Keizerlijke fchatkist.

MENGELWERK.
HET HEILZAME UITWERKSEL VAN DE BEOEFENING DER
VADERLANDSCHE GESCHIEDENIS OP ONS VOLESKARAKTER, OP ONZE VADERLANDSLIEFDE EN OP
ONS GODSDIENSTIG GEVOEL, EN DE DAARUIT VObRTVLOEIJENDE ZEGENRIJKE
GEVOLGEN VOOR DEN STAAT.

Door
H. ALTMANN,

Eer/le Onderwijzer in de Departementsfchool te
Rotterdam. (*)

O nder de vele middelen, om den geest met nuttige

kennis te verrijken en verfland en hart te befchaven en
te vormen, behoort bijzonder het lezen en beoefenen
der Gefchiedenis.
Behalve de bijbelfche gefchiedenis, door welke alleen
wij de vroegfile gebeurtenisfen op dezen. bol leeren kennen , moet ons niets nader aan het hart liggen, dan de
gefchiedenis van het land, waarin wij geboren en opgevoed zijn Hare beoefening levert eene rijke bron op
van genoegen en leerzaam onderhoud, en geeft den
regtgeaarden Nederlander ruime ftof tot menigvuldige,
vert}and en hart vormende overdenkingen.
Met bewondering worden wij vervuld, wanneer wij
op de vlijt, de volharding, den moed en de zucht voor
eene edele vrijheid onzer voorvaderen Raren, waarvan
de Gefchiedenis , op elke bladzijde bijna , zulke verhevene proeven oplevert.
Het is waar , wij treffen ook hier en daar wel iets
(*) Uitgefproken in Ver/cheidenheid en Overeenflemming te
Rotterdam, den q. Febr. 1831.
Mm
MENGELW. 1831. NO. II.
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aan, waar ons zedelijk gevoel tegen opkomt; doch daar
is de Gefchiedenis Gene waarfchuwende f1em , welke ons
toeroept, voor deze misflagen, meestal de gevolgen van
botgevierde driften , op onze hoede te zijn.
ik heb mij voorgef'celd, u in deze oogenblikken, aan
het gezellig verkeer toegewijd , te onderhouden over

het heilzame uitwerk/el van de beoefening der Vader
ons Volkskarakter, op onze-landfcheGisop
Vaderlandsliefde en op ons GodsdicnJlig Gevoel, en de
daaruit voortvloeijende zegenr jke gevolgen voor den
Staat.
I. Onder al de landen der befchaafde wereld is er
bijna geen , waar de Natuur der bebouwing en bevolking zulke geduchte hinderpalen in den weg Helde, als
het kleine plekje , dat wij, met edel zelfgevoel, ons
geliefd Vaderland mogen noemen. Rondom door de zee
omgeven en door geweldige rivieren dooriiheden, welke
het land meermalen met eerre volkomene vernieling bedreigden, wekt het onze bewondering op, en doet de
Gefchiedenis ons verdomd (taan over den bedaarden
moed, de fchranderheid en het taai geduld, waardoor
men al deze hinderpalen wist te boven te komen. Getuigen hiervan niet alleen de kostbare dijken , welke ,
op verfchillende tijden, tot beveiliging van den grond
werden aangelegd , de kunfige en beleidvolle waterkeeringen, maar ook de menigvuldige plasten en poelen ,
door vlijt en volharding in vruchtbaar land herfchapen.
Onder de ongunfligfle omflandigiieden , waarin het land
dikwerf gewikkeld was, bragt men waarlijk groote ondernemingen tot (land, waar het de beveiliging van den
grond tegen deszelfs natuurlijken vijand gold; terwijl
men, aan den anderen kant, niet aarzelde, dezen vijand
in te laten, en vrijwillig datgene te vernielen, wat men
met onberekenbare moeite en groote kosten had daargefteld, wanneer het dienen kon , om eenen anderen vijand te keer te gaan en zijne plannen te verijdelen.
Leerzaam is hier de Gefchiedenis , en navolgenswaardig vertoonen zich de voorvaderen aan de nakomeling-
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fchap. Eenen dankbaren blik werpen wij immers gaarne
terug op hunne onvermoeide pogingen, welke zij tot
uitbreiding des lands , niet door liet flaal der overwin
maar door noeste arbeidzaamheid aanwendden ,-nig,
waardoor zij nu eens Bene plek gronds aan de zee ont
woekerden , dan weder een' aanmerlcelijken binnenland
plas in vruchtbaar land herfchiepen. De Gefchie--fchen
denis heeft het voor de nakomelingfchap geboekt, hoe
menige welige landouw , waar thans liet rundvee des
zomers in klaverrijke weiden graast, of de landman den
vruchtbaren kleigrond beploegt, en waar het voedzame
graan uit den fchoot der aarde welig opwast, eertijds
eene uitgel'crekte watervlakte was, waar alleen de vis
rondzwierf en er een (ober f'ukje broods ver-fcherop
diende; terwijl nu een vruchtbare grond mensch en dier
overvloedig voedzame fpijze aanbiedt, en zijnen bezitter
in eenen matigen overvloed doet leven. De Gefchiedenis heeft het voor de vergetelheid bewaard, dat onvermoeide pogingen en taai geduld de grootfie zwarigheden
overwonnen , ter bereiking van het doel , dat men zich
had voorgefleld ; en meestal zien wij de aangewende
moeiten met eenen goeden uitflag bekroond. Was het
al eens, dat men zich in zijne verwachtingen zag teleur
voorgenomen plan werd daarom niet opge--geltd,h
geven; maar niet nieuwen moed wendde men op nieuw
zijne krachten aan , -- en liet was deze volharding ,
welke zoo veel goeds in het geliefde oude Nederland
tot (land bragt.
Ja waarlijk, bij deze befchouwing alleen is de Gefchiedenis voor den nakomeling reeds eens rijke leerfchool. Wanneer hij de onvermoeide vlijt der voorva
zijne handelingen neemt, moet-derntomafiv
dit ftellig eenen voordeeligen en heilzamen invloed op
zijn karakter uitoefenen. Wij zien echter niet alleen
deze vlijt en moedige volharding in het overwinnen van
zwarigheden tot verbetering en aanwinst van den grond
doorlralen , maar wij bewonderen ook hunne pogingen
tot uitbreiding van den handel en hunne zucht tot de
Mms
;

-
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bevordering van kunflen en wetenfchappen. Bijzonder
vertoonen zij zich groot en koen in het bebouwen der
zee, in het opfporen van vreemde gewesten, en vlijtig
in het aanknoopen van handelsbetrekkingen. Al vroeg
zien wij vaderlandfche lieden door koophandel en zeevaart bloeijen, en deelgenooten zijn van het magtige
Hanze-verbond. Al vroeg zien wij mannen , die, door
de zucht naar onderzoek en tot bevordering van de eer
en het heil des vaderlands gedreven, de grootfte moeijelijkheden en gevaren tartten, om vreemde en afgelegene
gewesten niet het beminde vaderland in aanraking te
brengen , ten einde het derzelver voortbrengfelen mede
te deelen en het door eenen uitgebreiden handel te
verrijken.
Getuige de menigvuldige zeetogten , welke eene reeks
van de belangrijklle ontdekkingen ten gevolge hadden ,
het aanleggen van volkplantingen en het vestigen van
kantoren op de voornaamfe handelplaatfen der wereld.
Bijna overal verfchijnen hier de Nederlanders in een
gunftig licht; hunne eerlijkheid, hunne onwankelbare
trouw perften allen volken achting af , en ieder had
gaarne niet hen te doen. Was het hieraan niet toe te
fchrijven, dat het kleine plekje, hetwelk zulk eene ge.
ringe plaats op de wereldkaart beflaat, eens de ftapelplaats was van bijna geheel Europa, en dat de Hol
handelaar bijna overal werd voorgetrokken ?-landfche
Gewigtige les voor den nakomeling voorwaar, om op
het fpoor der vaderen voort te gaan, indien het zijn
verlangen en zijn ernilige wil is, om de eer zijns vader
te handhaven. De onbezweken moed van den-lands
ouden Nederlander, zijne bedaardheid , zijn mannelijke
ernst, zijne naauwgezetheid in al zijne handelingen,
zijne eenvoudigheid van zeden neme de nakomeling tot
het rigtfnoer zijner daden; en, wat de laster zich dan
ook vermete , wat vreemde (laatkunde zich opzigtelijk
de belangen van zijn vaderland moge veroorloven , ongeftraft zijne regten krenkende , de onpartijdige , die de
zaken naar waarheid beoordeelt, zal zich genoopt ge-
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voelen hem zijne achting te fchenken en regt te doen
wedervaren , daar , waar men ook zijnen goeden naam
aanrandt en zijne regten verkort.
Ook onder de drukkendfle omfi:andigheden zien wij
den ouden Nederlander dc belangen van den vaderland
bodem met ijver behartigen ; en in het tijdlip ,-fchen
dat dwingelandij het land vreefelijk teisterde , moord ,
verwoesting en wreede vervolging rondwaarden en overal
diepen weedom verfpreidden, — zelfs in dat tijditip
gaf men den moed niet op, maar Revende naar de af
gelegen(le kusten, breidde den handel meer en meer uit,
deed hierdoor fchatten in het vaderland ftroomen, welke
de verdedigers van 's volks regten en vrijheden in fraat
fielden, om den ongelijken ítrijd tegen een' der magtigIie Vorflen van Europa vol te houden en roemrijk ten
einde te brengen , ja noodzaakte zelfs den Vorst , die
Neerlands ondergang gezworen had, om, ter bevordering van de belangen van zijn magtig rijk , de havens
van het trotfche Spanje voor Nederlandfche koopvaar
te openen.
-ders
,, Toch hield haar vlag zich op , en dekte land en zee,
„ En waaide in eere rond en de overwinning tegen."
Zoo zingt de geliefde Nederlandfche Dichter; en wanneer? Toen immers , toen het land nog zooveel van
het Spaan/che geweld te lijden had. Men Revende naar
Oost en West , en trachtte zelfs eenen nieuwen weg op
te fporen, om te fpoediger Oostindië te bereiken; en de
HOUTMANS, HEEMSKERKEN en zoo vele anderen
vestigden den roem en de welvaart van het vaderland.
Is zulk Bene herinnering niet bemoedigend, in tijden
van druk en wederwaardigheid ; is de overweging hiervan niet gefchikt, om verlamde veerkracht te herfiellen,
en te fireven naar die nationale zelfhandigheid, naar die
eigendommelijke kracht , welke ten allen tijde het kenmerk was der echte Nederlanders? Gewis ja. Doch
de Gefchiedenis is niet alleen in dit opzigt rijk , om
door hare beoefening de zucht tot navolging van de
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deugden der voorvaderen op te wekken , en hierdoor
het volkskarakter meer en meer ten goede te ontwikkelen; — met bewondering vestigen wij het oog op de
groote mannen, welke zij ons leert kennen ; hunne daden , door haar voor de vergetelheid bewaard, te herdenken, doet ons liet hart van fieren moed kloppen , en
de regtgeaarde Nederlander voelt zich den boezem
zwellen, wanneer hij zich hunne grootfche bedrijven
voorfielt.
Hoe vele helden heeft het tijdperk des tachtigjarigen
oorlogs niet voortgebragt ! Welke verhevene blijken
van zelfopoffering en onverfchrokkene Randvastigheid
treffen wij niet overal aan ! Slaan wij het oog op de
doorluchtige daden van den grooten WILLEM VAN
o R n IN j E , die zijne goederen tot welzijn des lands beiteedde , om de regten van een onderdrukt volk met onbezwekene Randvastigheid en mannelijken moed te ver
hij, die, na zich dit als eenen heiligen }ligt-deign;
te hebben voorgefchreven, aanzien , vorilengunst , en
wat niet al , verfmaadde , en onder de grootíle teleur
zijn eenmaal opgevat voornemen getrouw bleef,-fielng
eigen rust en genoegen opofferde, en als een martelaar
voor 's volks vrijheid viel ! Zijne onbaatzuchtige liefde
voor hetgeen regt en goed was doet ons hart van liefde
voor hem kloppen ; zijne nagedachtenis vervult ons met
heiligen eerbied, en zijn ongelukkige dood perst ons
Benen fmartelijken traan uit liet oog. Hij was de ziel,
waardoor liet jonge f'aatsgebouw gefchraagd werd, en
wankel íiond hetzelve , toen hij het begaf. — Nevens
hem toont de Gefchiedenis ons eene reeks van mannen,
welke onzen eerbied , onze navolging verdienen ; en niet
alleen in den hoogaanzienlijken (land, maar ook in den
burgerkring ontbrak het niet aan mannen, die gloeiden
van edelen heldenmoed, en zich gaarne voor het welzijn
van den Staat opofferden. Hoe vele voorbeelden zou
wij tot having hiervan kunnen aanvoeren ; doch-den
waar zouden wij beginnen , waar eindigen? Gelukkig
het volk , dat , zijne gei liiedboeken openslaande , tenen
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DE RIJK, PIETER VAN DER WERF, HASSE-

en nog zoo vele anderen kan
aanwijzen ! Gelukkig liet volk , dat hunne daden weet
te, waarderen ; dat gevoelig is voor hunne grootfiche bedrijven, en zich naar hen wil vormen! Gelukkig het
land, waar dit gevoel het gevoel der menigte is!
Overal vinden wij in de Gefchiedenis bewijzen en
voorbeelden van eerlijkheid en trouw; en kan er wel
een grootfcher voorbeeld van naauwgezetheid gevonden worden, dan dat, hetwelk B E I L I N G en H AMR o E I{ ons vertoonen ? Wijs mij liet volk , welks
gefchiedbladen zulke verhevene voorbeelden opleveren !
De Gefchiedenis van het groote Rome noemt er, en nog
twijfelachtig, flechts één; die van het kleine Nederland
wijst er met volkomene zekerheid twee aan !
Moeten zulke fchitterende voorbeelden van volksdeugd
ons nationaal gevoel niet verheffen ? Moeten zij de
ziel niet in eene hemming brengen , waardoor men van
alles , wat laag of kruipend is , afkeerig wordt ? Moet
het ongekunftelde verhaal van zooveel groots en fchoons,
als onze Gefchiedenis ter befcllouwing en ter navolging
aanbiedt , geene liefde in ons hart aankweeken jegens
de plek, die zulke mannen heeft opgeleverd ? Moet
het ons gevoel niet verheffen tot het doen van edele
bedrijven , ja tot opflaan als een eenig man , wanneer
men dien voor ons zoo heiligen grond wil aanranden ?
II. Ja, de nagedachtenis van zoo vele groote mannen,
welker namen en roemvolle daden de Gefchiedenis voor
ons bewaard heeft, de opofferingen en de onvermoeide
pogingen van zoo velen hunner tot bevordering van
het welzijn des lands , hunne naauwgezette eerlijkheid ,
hunne godsdientligheid en zoo vele volksdeugden, welke
dit land immer tot een der gelukkigfhe landen der wereld verhieven, moeten wel voortdurende prikkels zijn
voor den nakomeling, om het land feeds te beminnen,
dat zoo duur werd gekocht , voor welks vrij en ongehoord bezit zoo veel heldenbloed gellort is, en hetwelk
volhardende vlijt met onberekenbare moeite el, groote
L A A R, D E RUYTER
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kosten aan de zee ontwoekerde. Wie , herhaal ik,
voelt zich niet gedrongen om dit land te beminnen,
wanneer hij hetzelve zijnen geboortegrond mag noemen?
Wie voelt zijne borst niet van zuivere vaderlandsliefde
kloppen, bij de herinnering van zoo vele doorluchtige
daden der voorvaderen? Ja, het zijn onze historiebladen , welke ons gevoel door het verhaal van edele bedrijven verheffen. Nu eens wijzen zij ons op den achtbaren Staatsman, die rusteloos voor de belangen van
land en volk waakte, en die niet eene edele vrijmoedig
volks handhaafde , daar, waar de-heidrgtns
regering dezelve trachtte te verkorten , of ze met voeten
trad. Wie gevoelt geenen eerbied voor zoo velen van
's lands Edelen, wanneer hij hen de gunst van den trotfchen F IL Ii' S op het fpel ziet zetten , en hen in vrijmoedige, maar, eerbiedige taal voor de verkrachte regten
van land en volk hoort fpreken? Wie betreurt niet het
lot van eenenMONTIGNY, EGMOND en HOORNE,
wanneer hij hunne vaderlands- en volksliefde met vergif
of moordbijl beloond ziet ; en wie eerbiedigt niet gaarne
hunne nagedachtenis ? Wie gevoelt geene innerlijke hoogachting, wanneer hij zoo menigen edelen Staatsdienaar
tegen elke aanmatiging van den Vorst manmoedig zich
hoort verzetten, en in ronde taal dezen de grenzen hoort
aanwijzen, binnen welke zijne maat zich moet bepalen?
Dan weder voert de Gefchiedenis ons op het oorlogsveld, of toont ons roemrijke bedrijven ter zee; en wij
verflommen , wanneer wij aan de geringe magt denken ,
riet welke men de magtigfte Vorfien tegerftand bood.
Hoe dierbaar wordt ons dan de grond, welke, na eenen
tachtigjarigen kampílrijd, door het magtige Spanje voor
vrij en onafhankelijk moest verklaard worden; na Benen
ftrijd , in welken zich de eerbiedwaardigfle helden ontwikkelden! Hoe verheft zich ons nationaal gevoel, wanneer wij de veroveringszucht van den verwaten L O D Ew IJ R XIV op het kleine land, dat hij zoo geheel en
zoo gemakkelijk meende te overwinnen , zien fchipbreuk
lijden ! Hoe voelen wij ons vaderlandsch gevoel ge-
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ftreeld , wanneer wij het trotfche lllbion voor onzen
T RO 1W P en DE r. U Y T E R zien beven, en door zoo
vele Zeehelden onze regten op zee gehandhaafd zien,
waardoor onze vlag aan alle oorden der aarde werd
geëerbiedigd !
Ja, het onopgefmukt verhaal van zoo vele roemrijke
voorvallen , welke elkander bijna verdringen , doet ons
bloed fneller vlieten , en wij gevoelen eene heilige aan
om , als de nood het mogt vorderen , zulke ver--drift,
hevene voorbeelden na te volgen. Wie blijft er ongevoelig hij de groote daden van den Eerftcn WILLEM,
van den vurigen MA U R I T S, van den gematigden F R ED E RI K HE ND RI K, van den onbaatzuchtigen P I E T
HEIN, van den edelen TROMP, van den grooten DE
RUYTER en zoo vele anderen ? Herinneren wij ons
het fchitterende wapenfeit van den Prins onzer Zeehelden op den Teems, toen Engeland beefde, en, uit
vreeze voor eene geduchte wedervergelding, angtlig in.
eenkramp. Herinneren wij ons den vierdaagfchen zeeflag
en zoo menige andere treffelijke handhaving onzer regten, en wij zullen met een edel zelfgevoel ons verheugen, en tevens nederig God danken, dat wij Nederlanders zijn. Maar het is niet alleen door daden van hel
hetzij op het oorlogsveld of ter zee, dat de-denmo,
Gefchiedenis ons liefde tot den vaderlandfchen bodem
predikt. Neen , — ook in de meer ílille burgerdeugden,
welke zij ons geboekt heeft, vinden wij daartoe ruime
ftoffe. Op hoe menig edel bedrijf tot bevordering van
het heil des naasten, op hoe menige inrigting voor de
lijdende menschlleid wijst zij ons ! Welk eene verfcheidenheid van Richtingen voor den wees , voor den afgeleefden, voor den hulpbehoevenden ! En wanneer het
land door rampen 'bezocht werd , van welken aard ook,
zien wij weldadige handen dadelijk uitgefirekt , om de
geflagene wonden te verzachten , en het leed des lijdenden broeders te lenigen. Inrigtingen van allerlei aard,
tot befchaving van verfrand en hart en tot aankweeking
van kunften en wetenfchappen, doet de Gefchierlenis ons

502 HET HEILZAME UITWERKSEL VAN DE BEOEFENING

menigvuldig kennen; terwijl zij tevens de namen harer
ftichters , bevorderaars en beoefenaars voor de vergetelheid bewaard heeft.
Zou het wel noodig zijn , meer redenen aan te voeren , dat de beoefening der Gefchiedenis onze liefde tot
het vaderland zal opwekken en verllerken , door ons de
doorluchtige daden en fchitterende en Rille deugden van
derzelver bewoners gedurig voor den geest te brengen'?
Ik meen genoeg gezegd te hebben, en zal daarom overgaan om aan te toonen, dat zij ook den weldadigflen
invloed kan en moet hebben op onzen godsdienfligen
zin , en op de ver(lerking van ons geloof en vertrouwen
in en op eene allesbeflurende Voorzienigheid.
Onze Gefchiedenis leert ons, dat vele groote mannen,
die waarlijk voor het vaderland hoogst nuttig en weldadig
geweest zijn , zich kenmerkten door ware Godsdien(ligheid; dat zij in al hunne daden en handelingen hunne afhankelijkheid van het Hoogfte Wezen erkenden, en van
God hulp en onderfteuning verwachtten in de moeijelijkheden , waarin zij zich gewikkeld zagen; terwijl zij zich
niet trotfchelijk op eigene kracht verhieven, wanneer zij
hunne pogingen niet eenen goeden en gelukkigen uitffag
bekroond zagen. Welke verhevene bewijzen hiervan
toont zij ons (opdat wij ons tot weinige voorbeelden
bepalen) in den grooten w I L LE M I en den te regt zoo
hoog geroemden D E R U Y T E R! Onbepaald was het ver
deze twee eerbiedwaardige mannen op den-trouwenva
Almagtigen, en zij zagen dit vertrouwen ook meer dan
eens met dc heerlijkfle uitkomst bekroond. In den meest
hopeloozen toelland des vaderlands, gaf WILLEM de
zaak, waarvoor hij liet zwaard tegen Spanje had aangegord, niet op , omdat hij vast overtuigd was, dat God
de zaak van regt en billijkheid zou zegenen. Deze overtuiging bemoedigde hein , hoe donker de toekomst zich
ook liet aanzien, om op het aangevangen fpoor moedig
voort te gaan. „ Ik heb," dus was zijne taal, toen
anderen aan den goeden uitslag zijner onderneming wanhoopten , „ met den Verst aller Vorílen een verbond
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gemaakt , en ik vertrouw, dat diens magtige arm mij
zal befchermen."
Heilig waren hem de waarheden van de Godsdienst,
en de verhevene man toonde bij meer dan ééne gelegenheid, dat hij een praktisch Christen was. Hij immers
uitte den wensch, toen hij zich door J A ir R E GUI gewond gevoelde, dat men zijnen moordenaar vergiffenis
zoude fchenken , en wilde daardoor aan de voor den
zinnelijken mensch meest moeijelijke les van den Zalig
gehoorzamen. Na zijne heruielling, brengt hij in-maker
het openbaar Gode den dank toe, en begeeft zich tem
om, gemeenfchappelijk met het tolk, Hem -pelwart,s,
door wien hij zoo wonderbaar behoed was, in ootmoedigheid des harten zijne erkentenis toe te brengen. Zijne
laatfte woorden, toen hij drie jaren daarna aan land en
volk ontrukt werd, waren tot den Oorfprong aller dingen gerigt.
Ook onzen grooten D E R U Y T E R leert ons de Gefchiedenis als zoodanig kennen. In alles , wat hem overkwam , erkende hij den vinger Gods ; in alle zijne fchitterende overwinningen fchreef hij de gewenschte uit
aan zijnen Hemelfchen Vader toe, en hierdoor-komst
was en bleef hij altijd nederig. Schoon irij hem tot
den aanzienlijk(lcn rang zien ftijgen, hij bleep dezelfde,
en fchaamde zich zijner geringe afkomst nooit.
Weldadig werkte het yoorbeeld van zulke mannen op
het godsdien(ig gevoel hunner tijdgenooten; en op meer
dan ééne plaats levert de Gefchiedcnis hiervan de fprekend{te bewijzen op. Is het niet roerend, ítemt het
ons hart niet tot godsdien(lig gevoel, wanneer wij ,
volgens het ongekunfield , maar krachtig vethaal onzer
beroemde Gefchiedfchrijvers van dien tijd, Leydens burgerij , na het uitulaan van een bang, zeer bang beleg,
zoodra er uitkomst kwam, naar de kerken zien fnellen,
om daar het gevoel van dankbaarheid den ruimen teugel
te vieren , en de bewogen borst lucht te geven , in de
uitboezeming van gebeden en gezangen ter eere van
God, die hen zoo wonderdadig had gered? En zulke
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blijken van Godsdieufligheid treffen wij in menigte aan
nu eens in openbare dankftonden , na een afgewend gevaar, of na liet behalen van eene roemrijke overwinning
op eenen ge'raarlijken vijand; dan weder in gemeenfchappelijke gebeden om uitredding, wanneer het liet vaderland
bang en de nood hoog geklommen was. Godsdienflig
zien wij de nagedachtenis van gewigtige gebeurtenisfen
jaarlijks vieren , en op menige belangrijke onderneming
den zegen dzs Allerhoogfien affineeken.
De Gefchiedenis van ons geliefd vaderland levert ons
menigvuldige bewijzen op van Gods vaderlijke liefde en
zigtbare tuschenkomst, wanneer de nood op het hooglie geklommen was. Zij geeft ons daardoor ruime ftof
tot bemoeaiging en tot een vast vertrouwen op de
Voorzienigheid. Waarlijk, wanneer de veege (iaat des
lands bij meer dan ne .gelegenheid ons met huivering
vervult, er wij zien het dreigende onheil afgewend door
oorzaken Luiten alle menfchelijke berekening, dan moeten wij met heiligen eerbied erkennen , dat God zich
betoonde ten liefderijk Befchermer voor Neerlands volk
te zijn, ea dat zijne Voorzienigheid genadig over hetzelve waalte. En wie zal hieraan twijfelen, wanneer
hij uit geringe beginfelen zulke groote gevolgen ziet
voortkomen; gevolgen, regt(treeks leidende tot het doel,
dat men zich had voorgefteld ? Opent onze gefchiedboeken , en gij zult het op meer dan ééne plaats moeten
erkennen , dat Goddelijke tusfchenkomst de plannen en
bedoelingen van trotfche vijanden te niete deed. Of was
het toeval, dat de Noordhollandfche fchepen zoo wonderdadig Lit het ijs werden verlost , en dit zich achter
dezelve weder toefloot , toen zij in veiligheid waren ? Was
het toeval, dat de vloot der IT/atergerrzen, toen Spanje
had weten te bewerken , dat zij de Engelfche havens
moest verlaten , door tegenwind niet in Texcl kon binnenvallen, maar tot voor de Maas werd gedreven, en
daar den Briel opeischte en in bezit nam , hetwelk het
fein was voor verfcheidene lieden, om de Spaanfche
bezetting te verdrijven ? Was het toeval , dat de fiere,
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maar door honger en pest afgematte en verzwakte burgerij van Leyden niet onder eenen florm van derzelver
belegeraars bezweek ? Was het toeval , dat , juist toen
de nood der (lad op het hnnogl}e was geklommen , een
form uit het noordwesten de poging, om het land on,
der water te zetten, begun iligde, en dat de daarop volgende zuidewind de platboomde fchepen, met levensmiddelen geladen , gemakkelijk aan de [lad bragt, èn de
trouwe Leydenaars voor het uiterfle bewaarde? Moeten wij er hand der Voorzienigheid niet in erkennen,
wanneer wij de zoogenaamde Onoverwinnelijke Vloot ,
welke bellemd was om het geliefde vaderland geheel ten
onder te brengen, door eenen enkelen form bijna geheel
vernield zien , en hierdoor aan Spanje een' der grievende hagen zien toebrengen ? En waar zien wij duidelijker
blijk van Gods onmiddellijke tusfchenkomst in het dreig
gendfie gevaar , dan in het tijdflip , toen Frankrijk en
Engeland zich vereenigd hadden om dit land onderling
te deelen , en daartoe Bene ontzaggelijke vloot hadden
uitgerust; eene eb van twaalf uren , welke de fchepen
het binnenkomen in onze zeegaten belette, en een daarop
volgende vreefelijke form , waren de middelen, welke
de Voorzienigheid bezigde , om het booze opzet te fnuiken en Nederland te redden. Wie, die van het geloof
aan eene Albeflurende Voorzienigheid niet vervreemd is,
erkent hier niet den vinger Gods ? Een Turksch Keizer
erkende denzelven, toen hij verbaasd het verhaal van
den tachtigjarigen kampilrijd onzer vaderen had aangehoord. Ja, wanneer wij onze gefchiedbiaden ontrollen,
en bij zoo vele wonderlijke gebeurtenisfen verflommen,
dan zien wij zoo vele zigtbare blijken van Gods ontfermende en genadige hulpbetooning, dat wij ons gedrongen gevoelen , om, met kinderlijk vertrouwen, het lot
des vaderlands en het onze in zijne handen te fellen,
in de vaste overtuiging, dat , onder gepaste werkzaam
onze zijde, zijne Voorzienigheid over ons en-heidvan
alles, wat ons lief en dierbaar is, waakt.
III. Het beoefenen der Gefchiedenis van ons geliefd
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vaderland kan alzoo eenen gewigtigen invloed ten goede
hebben op ons volkskarakter , en zal onze vaderlandsliefde aankweeken, ons godsdientUg gevoel verhoogen
en verf erken; en welke heilzame gevolgen kan en zal
dit niet voor den Staat hebben!
Wanneer de tijdgenoot zich de deugden der voorvaderen ter navolging gedurig voor den geest brengt, en
dezelve niet alleen bewondert, maar er zich met de borst
op toelegt om hun gelijkvormig te worden , ja hen nog
te overtreffen, door zich voor hunne gebreken en mis
te wachten , dan moet zulks de zegenrijkl}e ge--ílagen
volgen voor het vaderland met zich voeren. — Arbeidzaamheid, fpaarzaamheid en eenvoudigheid van zeden
maakten ons land groot en magtig, eerlijkheid en naauwgezetheid in handel en wandel het kleine volk overal
buitenslands beroemd, en heldenmoed maakte het ontzaggelijk. Vergeten wij toch nimmer, zien wij het in
onze Gefchiedenis toch nooit over het hoofd , dat er
eens een tijd geweest is, dat de aanzienlijkíie Earrope/che
Vorken het zich tot eene eer rekenden , verbonden van
vriendfchap met dezen kleinen Staat te fluiten, en dat
wij zulk eene belangrijke rol vervulden op het tooncel
der wereldgebeurtenisfen. Verliezen wij , door onze gefchiedboeken voorgelicht, het toch nimmer uit het oog,
waardoor onze vaderen zoo groot geworden zijn , en
waardoor ons land zoo magtig is geworden; vlijt, onvermoeide vlijt, dapperheid en trouw waren de middelen,
door welke men dien trap van luister bel}eeg.
Kiezen wij hen ten voorbeelde; en dit kunnen wij
dan eerst, wanneer wij hunne daden leeren kennen. Dan
zal het ons vaderland welgaan. Stormen mogen zich
dreigend boven hetzelve zamenpakken en een verfchrikkelijk onweder voorfpellen, volksdeugden zullen de afleiders zijn , waardoor hetzelve oníchadelijk wordt. Trotfche Vorken mogen van uit de hoogte op de kleine
plek nederzien , en, omdat zij de magt in handen
fchijnen te hebben, meenen geregtigd te zijn om onze
belangen naar hunne overleggingen te regelen, de deug-
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eten van Vorst en volk zullen hen eenmaal met fchaamte
vervullen. Kunnen wij ons tegen hunne magt niet verzetten , met gelatenheid zeggen wij het onzen eerbied
braven Landsvader na: „ dat niet hij,-wardigen
„ die overmand onregt lijdt, maar hij, die met overmagt
„ en onder bedreiging van dadelijk geweld onregt aan„ doet, bij de uitkomst moet verliezen."
Wanneer wij ons den veegen Raat, waarin liet vaderland zich meer dan eens bevond, voor den geest brengen, en met verbazing het oog op deszelfs redding ílaan,
zal zulks ons behoeden voor kleinmoedigheid, wanneer
het land door rampen geteisterd en vijandig bedreigd
wordt. Moedig zullen wij dezelve liet hoofd bieden ,
met oud - vaderlandfche bedaardheid en dapperheid het
onheil trachten af te wenden, en gaarne leven en goed
voor het geluk en onafhankelijkheid van het oude roem
Nederland in de waagfchaal ítellen. En , God zij-vole
geloofd! deze geest woont nog in ons. Hoe treurig de
gebeurtenisfen ook mogen zijn , welke onze rust, ons
genoegen , en , in eene meerdere of mindere mate , onze
tijdelijke welvaart geknakt hebben, wij hebben den fchoonen volksgeest van ons geliefd oud Nederland leeren
kennen ; en dit is waarlijk gecne geringe bemoediging
in eenen tijd van druk , waarin gewigtige voorvallen
elkander verdringen, en íchier elke dag nieuwe voorbeelden oplevert van verwarring en onrust.
Geene geringe bemoediging en vergoeding voor zoo
veel leeds , wij herhalen het, is het , eene rij van dappere mannen en jongelingen volvaardig op de eerfie bede
van den Vorst te zien toefnellen , om de grenzen van
het dierbare vaderland te verdedigen; deze grenzen door
een leger gedekt te zien , waarin de bloem van Nedrlands jongelingfchap niet moed en geestdrift het oogenblik verbeidt , om zich den vaderen waardig te toonen ;
geene geringe bemoediging , zoo vele verhevene blijken
in alle Randen der maatfchappij te zien van liefde voor
den vaderlandfchen grond. Getuige de menigvuldige
opofferingen , welke wij in dezen tijd hebben mogen
opmerken.
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Waar zuivere vaderlandsliefde de harten vereenigt,
om tot hetzelfde doel werkzaam te zijn, daar is een
flerke muur tegen den vijand, hij moge zoo magtig zijn
als hij wil , opgetrokken. Hiervan levert onze Gefchiedenis wel een der treffendite bewijzen op; doch ook,
aan den anderen kant, leert zij ons, dat verdeeldheid
de noodlottigfte gevolgen naar zich fleepte. Het voor
mannen, welke de Gefchiedenis ons-beldvangrot
, en wekke allen tot het bedrijven
allen
fchetst , beziele
van zulke daden op , waardoor hunne namen ontierfelijk
zijn; maar ook met dat geloovig opzien tot den Oor
aller dingen , met dat vaste vertrouwen op den-fprong
bijftand van Hem , die zich meermalen betoonde de God
van Nederland te zijn

LIJST DER WERKEN VAN MR. JACOBOS SCHELTEMA.

(Medegedeeld door W

H. WARINSINCK, Bz.)

oor eene vriendelijke hand is mij deze Lijst onlangs
D
ter hand gekomen, zoodanig als dezelve, met een bepaald
oogmerk, was ten papiere gebragt. Al aanftonds bekroop mij
de lust, om dezelve , als eene bidrage tot de Cefchiedenis
onzer vaderlandfche Letterkunde, publiek te maken. Ik openbaarde dit mijn voornemen aan den geachten Schrijver,
en mogt het aan zijne vriendfchap te mijwaarts dank weten,
dat mijn verzoek een' gereeden ingang mogt vinden, en alzoo het letterlievend gedeelte onzer Natie hier ter plaatfe
eene opgave mag aantreffen van de refultaten, die een veertigjarige arbeid op het uitgebreide veld der vaderlandfehe
Letterkunde, in een' overvloediger oogst, heeft opgeleverd.
Het is geenszins mijn oogmerk, om , door liet houden eener
lofrede op de arbeidzaamheid van onzen Landgenoot, zijne
kieschheid te kwetfen; maar geheel onopgemerkt blijve het
niet, hoe vaak de geachte Schrijver zijne Landgenooten aan
zich verpligt heeft, door zoo vele en zoo velerlei voort
zijn' geest en pen, gedurende een zoo aan.-brengflva
merkelijk deel van zijn nuttig en werkzaam leven.
Men houde hierbij tevens in het oog, ten einde de arbeid.
zaamheid des waardigen Mans behoorlijk regt te doen we-
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dervaren , dat hij , gedurende hei tijdvak , bij de onderftaande

List opgegeven, in verfchillende betrekkingen geplaatst, den
Vaderlande zijne dlenften gewijd heeft. Dan, te midden van
bemoeijingen en werkzaamheden, geheel vreemd aan de door
hem geliefkoosde vakken van Gefchied- en Letterkunde, kon
zijn lust tot beoefening van dezelve door geene zorgen en
beflommeringen worden uitgedoofd , en wist hij aan zijnen
kostbaren tijd de oogenblikken te ontwoekeren tot het ontwerpen , opbellen en bezorgen van zoo vele en zoo velerlei
gefchriften, die, hoe verfchillende van aard en onderwerp,
als fehatbare bijdragen tot de vaderlandfche Letterkunde behoeren befchouwd te worden.
En welk een nog rijker oogst had onze S C H EL TE 6I A
op het door hem bearbeide veld , kunnen inzamelen , indien
hij (ondanks den druk der rijden en menigen bijzonderen
rampfpoed, die hem ten deele werd) zijne dagen uicfluicend
aan de beoefening der Letteren had mogen toewijden! Hij
zelf wenschte dit, en hoe velen, wien de bloei der Letteren
ter harte gaat, wenschten dit niet met hem! Dan, er fche nen onoverkomelijke beletfelen te beftaan , die de vervulling
van dezen wensch tot hiertoe verhinderd hebben; en de
loop van tilden en zaken plaatfte den werkzamen Man telkens dáár,, waar hij minder t'huis behoorde , althans nimmer
dáár, waar hij geheel — en met geest en hart, in ieder opzigt —
t'huis was. Zulke verfchijnfelen behooren niet onder de
zeldzaamheden , en het is , in grootere en kleinere huishoudingen , niets buitengewoons , dat aan erkende uit(}ekende
verdienile de plaats ontgaat , welke zij had behooren te bekleeden, terwijl zij zich elders gebezigd ziet, waar gewone
bekwaamheid voldoende zou geweest zijn, om de taak met
eere te vervullen.
Vóór ongeveer drie maanden las ik, in de Arnhernfche
Courant, eene pasfage , onzen SCHELTEMA betreffende,
waarbij het denkbeeld geopperd werd, hoe wenfchelijk liet
zijn zou, indien aan hem, in den avondhond van zijn leven, en bij de ontheffing van ambtszorg, eene Rille rust
werd gefchonken. Wie, dien de roem onzer Letterkunde
ter harte gaat, zou zich niet volgaarne met dit denkbeeld
vereenigen , en de verwezenlijking van hetzelve niet hoogst
keuren? Immers, wat mogten dan niet Gefchie--wenfchlijk
denis en Letterkunde nog verwachten van den werkzamen,
ik zou haast zeggen rusteloozen Man; en hoe welgekozen
Nn
NIENGELW. 1831. NO. II.

510

LIJST DER WERKEN

zou hiertoe het tijdvak zijn, waarin wij leven! Van verraderlijke en ons hatende halfbroeders gefcheiden , vereenigen
de kinderen der echte Moeder zich des te vaster en inniger
met elkander, en, onder het be(tuur en de leiding van WIL.
L E M VAN ORANJE,opent zich een nieuw tijdvak voor onzen nationalen roem, en zal het oude Nederland, onder
Gods zegen, zich tot vroegere, eigendommelijke grootheid
verheffen. De vaderlandfche Gefchiedenis, federt de geze.
gende fcheiding, van Belgifche fmetten rein gewasfchen, en
de vaderlandfche Letterkunde, niet langer door vreemde toolfels onteerd, zullen voortaan derzelver beoefening en voor.
Rand aan het waardig nakroost van Hollands oude Letterhel.
den uitfluitend toevertrouwen, en het edelaardig volk, dat
deszelfs oorfpronkelijk karakter in deze dagen zoo uittlekend
gehandhaafd heeft, zal met hernieuwden lust voor, en liefde
tot de beoefening der vaderlandfche Gefchiedenis en Letterkunde bezield worden.
Mogt onze verdienftelijke SCHELTEMA, onder zulke ge
bij het genot eerier werkzame-lukigeomandh,
rust, zich ongefloord aan zijne geliefkoosde oefeningen kunnen overgeven, en veler verlangen , in dezen , niet langer
onder de vrome wenfchen geteld worden! — Maar, weigert
de grillige Fortuin, zoo averegts in het toedeelen van hare
gunfien , den waardigen Grijsaard , bij voortduring, dit voor.
regt, en blijft het hem verder ontbreken aan de gelegen.
heid , om onafgebroken te mogen arbeiden aan de bevestiging en handhaving van Neérlands Letterroem , dan willen
wij ons verheugen over hetgeen hij heeft mogen verrigten ,
en einde onze Landgenoot in de erkentenis en hoogfchatting
van echte Nederlanders de eenige vergoeding voor alles ,
wat het wisfelvallig lot der wereld aan erkende verdienflen
ontzeggen mogt 1
List der Werken van Mr. JACOBUS SCHELTEMA.
Op deze Lijst zijn alleen de werken gebragt, welke df
door de uitgave in druk Of door de voordragt in Maatfchap.
pijen en Genootfchappen bekend zijn. Van de flaatsliukken
en het werk van anderen , door SCHELTEMAuitgegeven,
alsmede van de pogingen, welke in Jij/te begonnen of afgewerkt zijn , wordt hier geene melding gemaakt , gelijk ook
niet van (lukken , kleiner dan één vel letterdruks , van
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welke er vele in verfchillende tijdfchriften, federt vele jaren,
met of zonder naam , en in het Gefchled- en Letterkundig
Mengelwerk zijn geplaatst.
1P91. Verhandeling over den rijkdom der Vaderlandfche
Gefchiedenis in goede Voorbeelden. — Ongedrukt.
1794. Twee Redevoeringen over het Leven , de Leer en
Lotgevallen van B AL T H A ZA R R E K K ER. Letteroefeningen,
1794. II.
Deze Redevoeringen zijn later omgewerkt tot eene uitge.
(rekte Levensbefchrljving. — Ongedrukt.
1797. R A B O HERMAN SCHELE befchouwd als Leeraar
der ware Vrijheid, Letteroefeningen, 1 797. II. 5 0 3•
1798. Verhandeling over het genoegen , hetwelk dé ver
kennis in nuttige zaken te wege brengt. —-merdingva

Ongedrukt.
t800. Overzigt van de ulaat- en letterkundige Gefchiedenis
der achttiende Eeuw. Letteroefeningen, 18oí. II. 38 en 127.
18o1. Ontwerp aangaande eene billijke zorg voor de betaling der kerkelijke inrigtingen enz., door een' Vriend der
Regtvaardigheid. 4mJlerdam , bij H. G A R T M A NT.
1804. Levensfchets van SIMON STIJL. Imflerdain , bij
J. TE N B R INK. Later geplaatst in het Mengelwerk , I. 162.
1804. Iets over ANNA MARIA VAN SCHURMAN en
haar lijk , alsmede over het verblijf der Labadisten te Wieuwert. Letteroefeningen 1804. 1I. 369.
1805. Levensfchetfen van EL1ZABETFl BEEKER, weduwe A. WOLFF, en AGATHA DEKEN. Letterbode, i805.
i8oá en i8o6. Staatkundig Nederland, eene Biographifche
Kaart, met een Woordenboek, in twee Deelen. ImJlerdain ,
bij J. TEN BRINK.
1805. Redevoering over de genoegens , welke de Leden
der Maatfohappij Diligentid, in 's Gravenhage , zich beloven
kunnen van het uitzetten der werkzaamheden in de velden
der Letterkunde. Feestrede. — Ongedrukt.
1805. Verhandeling over de oorzaken van den minvoor
Raat der welvaart van de Burgerij in de Stad Kam.-delign
pen , met eerre opgave der middelen tot herílel. — Ongedrukt.
i806. Eenige Bijzonderheden aangaande den Admiraal PIKTE It PIETERsZOON HEYN en het nemen en bewaren
van de Zilvervloot in 1628. Mengelw=erk, D. T. St. 3. bl. 145.
1807. Redevoering over de Brieven van P I ETER C O RNnz
,
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z. H O 0 F T, met Aanteekeningen en Bijvoegfels.
tlmflerdam bij J. TEN BRINK.
Dit (tuk is later, met het opfchrift : PIE TE R COR íál E.
L I S Z. HOOFT gefchetst met zijne eigene woorden, geplaatst
in het Mengelwerk , D. II. Sr. I. bl. I.
18oí. ANNA en MARIA TESSELSCIIADE, de Dochters
van ROEMER VISSCHER. .4mflerdam, bij J. W. IJNTEMA.
í8o8. Hulde aan de Teekenkunst, voor de Vaderlandfche
Gefchiedenis. Feestrede. Letteroefeningen, 18og. 11. Men.
ge/werk, D. I. Sr. 3. bl. 49.
1809. Redevoering over de Verdienílen en Lotgevallen van
LAURENS REAEL. Mengelwerk, 1. 2. 57.
1809. Over het Dichtl uk Leonidas van w. VAN HAREN.
Mengelwerk, I. i. 152.
ISio. Redevoering over de Verdienften van Mr. JOHAN
VAN H R E M S K E R K, voornamelijk als Dichter. Letteroefeningen, 181 I . II. 361. Vermeerderd in het Mengelwerk,
NEL1a

,

I. 3. 49•
1811. Loffpraak

over de volharding der dmflerdammers in
weldadigheid , vooral ten opzigte der Stads Armenfeholen.
Feestrede. Mengelwerk, I. 3. I.
18ía en 1813. Twee Redevoeringen over de Reizen naar
en het verblijf van Czaar PETER DE GROOTE in Holland
en te Zaandam.
Redevoering over de vroege betrekkingen tusfchen Rusland
en Holland.
;✓eze drie hukken zijn omgewerkt tot het grootere werk,
getiteld: PET E R D E G R 0 0 T E in Holland en te Zaandam.
8i a. Het Lot en de Verrigtingen van D E S I DE R IV S
ER A S M U S in zijne kindschheid en jeugd. Mengelwerk, I. 1.59.
1812. Gefchiedenis van het Standbeeld van D E SI D E R iii S
ERASMUS. Aldaar, bl. ioi.
1813. Vergelijking' der affchudding van het Spaan/die juk
in 1572 en het Franfche in 1813. Am/lerdam,,bij H. GARTMAN, 1813 en 18 i4. Mengelwerk , I. 2. I.
1814. Verhandeling over het oude Volkslied: Wilhelmus
van Nasfouwen. Letteroefeningen, 1814. II. Meng. 111.3. 1 74•
1814. PETER DE OR O 0 T E, Czaar en Keizer van Rusland , in Holland en te Zaandam, r697 en 1716. 2 Deelen.
Amst. bij H. G A R T M A N.
1814. A L E X A N DER, Keizer van Rusland, in Holland
en te Zaandam. Am/lerdam, hij denzelfden.
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1815. Bemoediging van de Nederlanders bij de landing van
NAPOLEON.
t$15. Opwekking der Nederlanders , na de komst van NAPOLEON te Paris.
1815. Het Vaderlanden de Franfehen. Weekblad. 17 Nummers.
Deze twee ítukken en het Weekblad zijn vereenigd met
den titel: Toefprake aan de Nederlanders, gedurende het
tweede deel van het Leven van NAPOLEON B VON APAR TE.
Amflerdavt, bij H. GARTMAN.
1816. De laatfie Veldtogt van NAPOLEON B VON AP A R T E. ilmflerdam, bij denzelfden,
1816. Verhandeling over de .n geest van het Algemeen Plak.
kaat voor de Convoijen en Licenten van 1724, door een
oud Ambtenaar. ifmfierdam , bid denzelfden.
1817 tot 182c. Rusland en de Nederlanden befchouwd in
derzelver wederkeerige betrekkingen tot op den jare 1725.
IV Deelen. 4m/lerdam, bij denzelfden.
1817. De Maatfehappij Felix Meritis te dmflerdam, befchouwd als , door de Eirekking harer werkzaamheden , het
beste bewijs opleverende voor het verband der Wecenfehappen en Kunlien. Feestrede. Mengelwerk, III.
1817. Verhandeling over MICHIEL M1CHIELSZOON en
deszelfs burlesque Notulen der Staten van Zeeland. D.
II. I. IIO.
1817. Levensfchets van F ISO E I SI N GA, den uitvinder
en vervaardiger van het beroemde Planetarium te kraneker.
Mengelwerk, II. 2. 187.
1817. Onderzoek naar de waarheid van het Verhaal , aan
Hertog K A K F L DEN STOUT EN-gandeRtspliv
over den Stadhouder of Slotvoogd in Zeeland. Meng. II. 2. 1.
1817. Berigt aangaande het werk van LUCAS JOSEPH
VAN DER V Y N C K T, Troubles des Pays-Bas. Mengelwerk,
II. 1. 177.
1817. HUYBERT DUYFIIUYS, befchouwd als Christenleeraar. Mengelwerk, I. 2. 1 54•
1817. Berigt en Beoordeeling van de Verhandeling van
J A C O B US K 0 N 1 N G over de uitvinding , verbetering en
volmaking der Boekdrukkunst. Aldaar, II. 2. 180.
ISIS. Lettre à M. M. Jec Rédacteurs de la Galerie des

Contempora:ns fur la nécesfsté de i e,tijii'r et compléter l'ar.
tick concernalt ill. j. K 0 N 1 N G. 's r;ravenhage, ci,ez
wAI.LEZ.
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1818. Redevoering over W I L LE M S W INN A 9 en zijne
vergetene Gefchriften. Mengelwerk, I. 3. 30I.
1818. Befchrijving van het groote Schilderhuk van j. w.
P IK N E MA N, voortlellende den Prins van Oranje en den
Slag van Quatrebras. Amferdam, bij H. G A R T MA N.
1819. Verhandeling over den Lof der Zotheid van DE 9 IDERIUS ERASMUS. Mengelwerk, III. 3. 225.
1819. Gefchiedenis der oude inrigting voor het belang der
Schilderkunst, bekend met den naam Cos frerie of Akademie
van Pictura in 's Cravenhage. Feestrede. Meng. III. I. 147.
1820. Redevoering over de Dordfche Dichtfchool. Aldaar,
III. 3. 35.
1321, JACOB CATS aan Nelrlands Jufferfehap. Dordrecht,
bij BLUSS. en VAN BRAAM.
1821. DANIEL JONCKTYS befchouwd als Schrijver en
Dichter. Mengelwerk, II1. I. 4!.
18_t. Redevoering over het belang der Gefchiedenis van
Utrecht en het nadeel van het gemis eener goede Plaatsbefchrijving en bijzondere Gefchiedenis van die Stad. Mengel_
werk, III. I. i.
1822-1824. Gefchiedenis van de Zuiderzee.
Over de fporen der groote veranderingen in den bodem
van het Sticht en de Stad Utrecht.
Over de veranderingen in de Kusten, Stranden en Zeegaten tusfchen Schelde en Eems.
Deze drie Verhandelingen zijn ongedrukt, dan zullen (D.
v.) omgewerkt worden tot een werk , getiteld : Cefchiedenis
der Zuiderzee, Stroomen en Stranden tusfchen Schelde en Eems.
1822. Mr. GERARD VAN LOON geregtvaardigd aangaande
de befchuldiging van Letterdieverij. Mengelw. III. 1. 1 55.
1822. Herinneringen aan de Verdienften van Mr. J AN
H I N L Ó P E N. Mengelwerk , III. t. 175.
1323. Almanak voor de Akademie te Utrecht voor 1823.
Utrecht, bij VAN T E R V E E N.
1823. Dy Tescklaw to Ach/uw. (De wet op het dorfchen
van het kool- of raapzaad te richium.) Met eene Vertaling,
Aanteekeningen en Toevoegfels. Meng. III. 2. 49•
1823. Iets over PET R U S F R A NC! U s, als Schrijver in
de Nederduitfche Taal. Mengelw. III. 2. 171.
I823. De Runderpest in de jaren 1813 en 1814 te Utrecht
ontítaan en gefluit. Aldaar, III. 2. 1.
1823. Vier Brieven met J A c o B U a KONING gewisfeld
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over de latere tegenfpraak van het regt van Haarlem op de
eer der uitvinding van de Boekdrukkunst. Haarlem , bij
V. LOOSJES.
1824. Almanak voor de Akademie te Utrecht voor 1824.
Utrecht, bij VAN T E R V E E N.
1824. Iets over de meest beroemde Opdragten. Mengelw.
III. 3. 1.
I824. Iets over de pligten van een' Leeraar, met inachtneming van het verfchil , of hij als fchrijver of als fpreker
optreedt, naarMEISSNER. Mengelw. III. 3. 1 53•
1824. Levensfchets van JAN VAN DER B I L D T , den eer.
ften vervaardiger van goede Telescopen. Aldaar, III. 3. 225,
1824. De als verloren befchouwde Redevoering van PHI.
LIPS VAN MARNIX, in 1578 gehouden voor den Rijksdag
te Norms, met eene Vertaling. Mengelwerk, IV. i. i.
1824. Redevoering over de Verdiensten van J O H A N NES
WI ER, als den IJsbreker tegen de Leer van Duivel en Tooverij. Aldaar, IV. I. 177.
1825. Twee Verhandelingen over de uitrusting en den ondergang der onoverwinnelijke Vloot van Koning PHILIP S
in 1588.
Deze Verhandelingen zijn later omgewerkt en uitgebreid
tot het boek, getiteld: De uitrusting en ondergang der onoverwinneljke foot, enz. 1825. Haarlem , bij v. L o o s J E s.
1826. Eene Verhandeling over den Roman: Reynaert de Vos.
Dezelve is later omgewerkt en uitgebreid tot een boek ,
getiteld: Reyntje de Vos, door HENDRIK VAN ALKMAAR,
1487. Met eene Vertaling, Inleiding en Aanteekeningen.
Haarlem, bij V. LO OS J ES.
1827. Proeve over het bewerken der Vaderlandfche Ge.
fchiedenis.
Deze Verhandeling is ontworpen ten gevolge der uitnoodi.
ging van Z. M. den Koning van 24 Dec. 1826, en is later
door Hoogstdenzelven met eene gouden medaille vereerd, en
in 182.9 uitgegeven te Haarlem, bij v. LOOS JE S.
1827. Brief tot handhaving van de eere van den Hoogleeraar
M. S I E G FNB EE K tegen de aanvallen van Mr. w. BIL DER
DIJ K. Letterbode, :827.
1827 en 1828. Drie Verhandelingen over de Gefchiedenis der
Hekfenprocesfen.
Deze Verhandelingen zijn federt omgewerkt en uitgebreid
tot een boek, getiteld: Ge/chiedenis der Hek/enproces/e* .
-

jib

LIJST DER WERKEN

enne bijdrage tot den roem des Vaderlands. Haarlems, bij
V. LOOSJES.
t$28. Toevoegfels tot het werk: De uitrusting en onder

onoverwinnelijke Vloot. Aldaar.

-gander

1828. Overzigt van eenigedermeestverwonderlijkedwaalbe
grippen onder de menfchen, welke. door den voortgang der
Natuurkunde verbannen zijn. Mengelwerk, IV. 2. 127.
1828. Iets over de uitzetting, verbetering en verfraaijing
der Stad Utrecht. Utrecht, bij J. G. VAN T E R V E E N.
1829. Gefchiedenis van den dagelijkfchen kost in de Burgerhuishoudingen. Mengelwerk , IV. 2. 185.
1829. Verhandeling over de vraag: wat kan er door Z. M.
den Koning, indien er niemand tot 's Rijks Historiefchrijver
wordt benoemd , gedaan worden , tot bevordering der fludie
van de Vaderiandfche Gefchiedenis als wetenfchap. — Wel
-

ingezonden, maar ongedrukt.
1829. Verhandeling over Wtltenburg , de leger- of wapen.
plaats der Romeinen , bij Vechten, te Bunnik, en over de
begonnene vergravingen aldaar in het jaar 1829. Meng. IV.
2. 305.
1829. Berigt aangaande een merkwaardig, maar in de letterkundige wereld geheel onbekend werk over de Hekfenpro.
cesfen , getiteld : Klage der Onfchuldigen wider die falfchen
Zauberrichter,, durch HERMAN L O H E R. Aid. IV. 2. 93.
183o. Over het Oproer te Brusfel en den Opftand in België, ter bemoediging der Nederlanders, in 1830. Utrecht,
bij VAN TER VEEN.
183,. Gefchiedenis van het Zout in de Nederlanden. —
Ongedruict.
1831. Bijdragen tot het kennen der Volksgebruiken in de
Nederlanden bij het vrijen der jongelieden. — Ongedrukt.

Bij deze Lijst was nog eene tweede gevoegd , houdende opgaaf van de voornaamile der door den Heer SCHELTEMA begonnene pogingen, aan welker voleinding hij het
overige deel van zijn leven wenscht te beffeden.
io• Staatkundig Nederland. (Biographifche Kaart en Woordenboek.) Nieuwe uitgaaf.
SCHELTEMA heeft, federt r 8o6 , geene gelegenheid verzuimd, om het plan der Kaart te verbeteren en het Woordenboek aan te vullen.
Vele nieuwe artikels zijn er in het Woordenboek gekomen;
andere in het Heldhaftig Nederland overgebragt ; zeer vele
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der beflaande zijn uitgebreid en verbeterd. Hij heeft het
geheel gecontinueerd tot lSio, en ook is zijn plan van de
Li.ographlfche Kaart in vele opzigten veranderd. Hij hoopt
alles te brengen op eene ruimere fchaal , en met de (repen ,
den leeftijd aanwijzende, niet onder'den naam, maar voor en
achter denzelven. Hij zal de Kaart niet geven als eene gefneden plaat, maar minder kostbaar, op meer bladen, en met
gedrukte fcbrijfletters; ook niet meer historifche aanwijzingen
aan den kant , het hoofd en den voet.
2 0 . Het Krijgskundig en Heldhaftig Nederland, volgens een
gelijk plan, verdeeld in Zee- en Landoorlogen, met vele
historifche aanwijzingen. Bovenaan zal de verdeeling komen van den tijd in oorlog en vrede, van 1400 tot i8io.
Boven of onder de Zeehelden: de aanwijzing van den tijd
der voornaamile zeedagen; onder de Krijgshelden : die der
voornaamfte veldflagen , belegeringen enz.
Op deze Kaart zal de volgreeks der voornaamfte Vestingbouwkundigen voorkomen, en misfchien ook de Gefchiedenis
van Oost- en Westindië; Gouverneurs Generaals; zeer voorname Ambtenaars en Helden enz.
3°. In 1822 is SCHELTEMA opgewekt geworden, om ge.
bruik te maken van de aanteekeningen van Mr. N. WITSEN,
en hieruit en uit andere nafporingen eene Verhandeling te
hellen , getiteld: Gefchiedenis der Zuiderzee; hierop zijn gevolgd twee andere , over de [poten der groote veranderingen
in den boden; van het Sticht en de Stad Utrecht, en over de
Stranden tusfchen Schelde en Eems. De goedkeuring op
dezen arbeid heeft den ijver tot verder onderzoek vermeerderd ; en zeer veel onbekends gevonden hebbende , is de
lust gerezen , om een werk te geven over de Phyfieke Gefchiedenis dezer landen, of liever van den bodem of grond,
hetwelk men geheel mist, en wel met den titel: Gefchiedenis
der Zuiderzee en der Stroomen en Stranden tusfchen Schelde
en Eems. Met Kaarten, De Iust voor dit werk is bijzonder
toegenomen , nu er onlangs een waardig ftuk door de Akademie te Brusjel is uitgegeven : over de Gefchiedenis van den
Grond en de Stranden tusfchen Calais en Antwerpen,
4°. In en na 1809 heeft SCHELTEMA veel verzameld en
aangeteekend, om te dienen tot beantwoording van eene
prijsvraag , bij TE Y L E R'S Genootfchap uitgefchreven : over
de Leefwijze der Nederlanders.
Dit alles was weggezet; dan in 1899 is de oude doos voor
den dag gehaald.

SI8

LUST DER WERKEN VAN MR. JACOBUS SCHELTEMA.

a. Zijn uit dezelve de bouwftofFen gekomen van de Ver.
handelingen, getiteld: Cefchiedenis van den dageljkfchen kost
in de Burgerhuishoudingen, in het XIde Stuk van het Men.
ge/werk.
b. Voor eene Verhandeling, getitelde Bijdragen tot het
kennen der Volksgebruiken in de Nederlanden b ij het vrijen
der jongelieden.
Hij werkt thans aan, eene Verhandeling over de Costumen
bij het trouwen.
Alles, wat vroeger verzameld was, is nu gefchift : wat er
van komen zal voor de pers, moet de tijd leeren ; hij voedt
de hoop, dat hij eenmaal een werk zal geven, in den fmaak
van dat van LE GRAND D' A U S S v : La vie privée des Fran Pais.
Meer waarfchijnlijk is het, dat het opgefpoorde, aangaande
de Coscumen bij het vrijen en trouwen , den inhoud zal opleveren voor een vrolijk en belangrijk boek.
Bij deze Lijst wordt alleen nog, als in het voorbijgaan,
melding gemaakt van de pogingen aangaande de Levensbe_
fchrijving van BALTHAZAR B E K K E R; van eene Prijsverhandeling over de deugden en gebreken in den Stijl van P. c.
HOOFT, in vergelijking met die van G. BRANDT, J. WA
G E N A A R en s. STIJL; van eene poging tot eene vrije Ver.
taling van het Leven van D E S I D E R I U S ERASMUS door
S. MESS, en van een' nieuwen Druk van den Lof der Zotheid, met eene goede Vertaling enz. Vermits hiervan gewag
gemaakt is in het Mengelwerk , wordt dit een en ander hier
niet nader ontwikkeld. Tevens heeft men ook nagelaten,
van vroeger begonnene en niet afgewerkte pogingen ter beantwoording van Prijsvragen en van vele kleine Rukjes,
voor het Cefchied- en Letterkundig Mengelwerk gefchikt, te
gewagen. Wij voeren dit alles alleen ter loops aan, tot aan.
duiding, .hoeveel er nog te verwachten ware, indien SCHEI..
TEMA den overigen tijd van zijn leven in rust befteden
konde, gelijk Mr. J. J. MA U R IC I US in zijnen onledigen
Ouderdom.

OVER HET LAGER ONDERWIJS EN PATER GIRARD.

(Vervolg en flat van bl. 474•)

Pater
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hecht er groot gewigt aan , oin de kin.
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deren vroegtijdig tot de (tudie der natuur op te leiden. Hij
ziet in deze fiudie een gelukkig middel tot zedelijke ontwikkeling en eene aandachtsoefening, waaraan zich het kinderlijk vermogen gewillig overgeeft. Het is treurig, om te
zien, hoezeer de meeste menfchen, hun ganfche leven door,
ongevoelig blijven voor de indrukken, welke het aanzien
der natuur opwekt in eene ziel, die haar weet te befchou.
wen ; voor den fchat van wonderen , die overal de wijsheid
en goedheid Gods verkondigen. „ Wij worden oud ," zegt
hij , „ gelijkende aan het dier, dat het gras voor onze voeten eet en zijnen dorst aan de beken lescht , zonder te weten , wat de goederen zijn, die zij genieten, of van waar
zij komen, en zonder te denken aan de hand, die hun deze
mildelijk toedeelt.
„ Daar de gewoonte ons koud maakt bij de wonderen der
natuur, wat wordt er vereischt, om de jeugd oplettend te
maken op dit merkwaardig tooneel, en om haar de weldadige
vruchten te verzekeren , die men er van verwachten moet?
Twee dingen begunfligen dit edel doel: eerst de nieuwsgierigheid van het kind; vervolgens het getal en de fchoonheid
der werken Gods. Hoort het kind , welks tong los wordt.
Het houdt niet op met vragen , en het is er zoo druk mede,
dat reeds eene nieuwe vraag zich opdoet , vóór het antwoord op de eerfte voluit gegeven is. Zoo heeft de Schepper de nieuwsgierigheid naast de onwetendheid geplaatst
het geneesmiddel naast de kwaal, gelijk Hij altijd doet!
Men moet dus Hechts deze gelukkige befchikking gebruiken,
om den kleinen het werk des Scheppers te doen kennen.
„ In dat werk zijn dingen, geheel onder het bereik van
het kind; niet om ze in den grond te begrijpen, (waar is de
wijze, die zich daarop durft beroemen ?) maar om Cr ten
min(te iets van te verftaan. Deze gewone dingen bieden de
verwonderlijkile verfcheidenheid aan , zoodat zij onuitputtelijk voedfel opleveren voor eeren rijperen ouderdom , welken
het eentoonige verdooft en tegenftaat. Zij zijn voor het
overige zoo fchoon , dat , zoodra men er iets van verflaat,
zij voor ons altijd eene nieuwe aantrekkelijkheid hebben.
„ Zoo is alles voor de iludie der natuur, die wij met het
kind willen beginnen, voorbereid. Indien het over het veld
wandelde , zou het zichzelven vragen , vooral, indien men
zorgt, om het de verfchillende voorwerpen, die zich aan
zijn oog vertoonen , te doen opmerken; maar wij denken
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onzen kweekeling op fchool , en het is van de lesfen daar,
dat wij willen (preken. Hier, begrijpt men , moet een regtftreeksch onderwijs gegeven worden, en , om dat te geven,
moet men de voorwerpen rangfchikken, gaande bij natuurlijken
voortgang van het zinnelijkfre en meestbekende tot hetgeen
zulks minder, is , zich trapswijze en langzaam tot algemeene
denkbeelden verheffende, na bijzondere !tukken opgezameld
te hebben. Wij zijn er echter ver af, hier aan een geregeld
en flelfelmatig onderwijs te denken. In alle dingen is er
alleen melk voor de kleinen noodig; want vaste fpijzen kun_
nen zij niet verdragen. Van de andere zijde, men moet eene
betamelijke en wijze keus doen in het voedfel , dat wij voor
de teedere jeugd beflemmen. De natuur, het werk des Allerhoogtlen, is in zekeren zin aan haren Maker gelijk, —
groot , als Hij , onmetelijk , als Hij. De geest des menfchen
verliest zich , als hij alles wil bevatten , vergelijken , doorgronden Het geheele leven van den mensch voldoet niet ,
om eene eenige der natuurlijke wetenfchappen te beftuderen. Dus gedrongen ons binnen zeer naauwe grenzen te beperken, zullen wij kiezen , hetgeen ons langs den korttien
weg kan voeren tot het groote doel, dat wij beoogen. Het
is de theologie der oogen en des harten , die wij in de flu.
die der natuur aan de kinderen moeten geven.
„ Het denkbeeld van God kan, in den geest van het kind,
niet edeler en groocer zijn , dan het denkbeeld zijn zal van
het werk, waarvan hij de Maker is. Wat is de aarde voor
het kind ? De ruimte, die het met de oogen kan meten, terwijl men om zijne wieg heen dwaalt. Leidt zijn vader het
eenige mijlen van daar, het verwondert zich, en roept uir:
O , wat is de wereld groot 1 Van dat oogenblik af aan
breidt zich het denkbeeld van den Schepper der wereld uit
in zijne ziel. Maar deze zal noch kan voor hem zijn, hetgeen zij wezen moet, vóór dat de aardrijkskunde hem in
Oost en West, in Zuid en Noord op vreemde landen zal
gewezen hebben, en ten laatfle hem den onmetelijken bol
voor oogen felt, waarvan één punt Hechts ieder onzer tot
woning vertrekt. Wij vorderen dus aardrijkskunde voor onze
kinderen. Wij willen hen ontflaan van die tallooze menigte
van flaatkundige verdeelingen , die even als de luimen en
de driften der menfchen veranderen, en het geheugen bezwaren, zonder den geest te verlichten. Tot vergoeding zullen
wij er ons op toeleggen , om hun te doen begrijpen , hoe
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groot de aarde is, met welke wijsheid 2ij tot welzijn der
menschheid ingerigt is, hoevele broeders wij op dien ruimen
bol hebben, hoe uitgetrekt liet gefacht Gods op deze aarde
is, hoe zijne vaderlijke voorzienigheid de behoeften zijner
tallooze kinderen vervult ouder de hitte der zon, in het
midden der nijpende koude, en in de zachte tempering van
beide. Zulke befchouwingen leeren het gefchikt$e den Almagtigen Vader kennen , fpreken tot het hart der kleinen , doordringen het van eerbied , liefde en dankbaarheid aan Hem.
Zij geven ook nog aan de btoederlijke liefde eerre grootere
uitbreiding, en veredelen her hart , door het te verruimen.
In deze godsdienilige aardrijkskunde verzuimen wij niet, om
de kinderen oplettend te maken op de weldaden van het
Evangelie. Wij toonen hun aan, wat nog de woeste volken
zijn, en zelfs ten huidigen dage de befchaafde natiën, waar
het licht des Christendoms niet fchijnt. Wij doen hun het
geluk gevoelen, dat ons is te beurt gevallen zonder ver.
dienfle, en wij dringen er op aan, om dit fchoone gefchenk
van God tot winst aan te leggen. Deze is de kennis der
aarde, die wij voor kinderen wenfclien. Wij eifchen zelfs
voor hen eenige kennis des hemels. 't Geldt hier echter,
zoo als men begrijpt, geene lesfee der ftarrekunde; maar
eenvoudig, om de hoofduitkomíten te doen kennen, zoo ver
de kindschheid , door de rekenkunde voorbereid, deze bevatten en ten voordeele kan aanwenden. Hoe klein moet
de Schepper des hemels niet zijn, zoo lang ons de hemel
niets meer, dan een gewelf of blaauwe zoldering is , op
eenigen afftand van ons; zoo lang de (karren fechts kleine
lichten zijn, aan dat uitfpanfcl vastgehecht, en de zon zelve
Hechts eerre vurige fchijf, niet grooter, dan de uiterlijke
fchijn doet vermoeden ! Dit is het echter, dat kleine kin.
deren zich verbeelden. Vergroot den hemel, en geeft aan
de ifarren hare ontzettende grootte, hare aftanden, hare
bewegingen; doet de orde en de harmonie, die hare wente.
lingen regelen, opmerken; toont daarenboven aan, dat onze
aarde flechcs eerre planeet is onder de andere planeten, en
met het denkbeeld des hemels zal ook het denkbeeld van
deszelfs Formeerder zich oneindig uitbreiden. De taal des
hemels wordt verftaan; die taal, die nacht en dag den roem
des Allerhoogften verkondigt. De kinderen ontvangen ongetwijfeld eerre zeer onvolkomene kennis van de onmetelijkheid
der wereld; maar zij gevoelen nogtans, dat de taal geene
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uitdrukkingen heeft, krachtig genoeg, de berekening geenen
maattaf, groot genoeg, en de gedachte geene vlugt en uit
genoegzaam , om zich rekenfchap te kunnen geven-breidng,
van deze grootheden Gods. — Doch keeren wij cot onze
aarde weder. Wij fpraken Hechts in het algemeen van hare
befchrijving en van het menfchelijk geflacht, dat leeft , ver.
fpreid op hare oppervlakte. Dan dit is niet genoeg. Men
moet ook aan de kinderen eene fchets geven van de fchoon.
heden, van de zegeningen en wonderen, die de Schepper
om ons heen verzameld heeft. Wij zullen hun langzamerhand een denkbeeld geven van de drie rijken , opnoemende
hetgeen elk dezer meest merkwaardigs en roerends heeft.
Onze jonge kweekelingen moeten het weten, dat zij, gaande
over deze aarde, met den voet treden op onmetelijke rijk.
dommen van metalen, van aardfoorten, van zouten, van
kostbare (temen en van brandbare fkoffen , die de Schepper
voor de behoeften en de aangenaamheden des levens bereid
heeft; die Hij begraven heeft, opdat zij onzen gang niet
zouden belemmeren, en opdat ons verblijf overal een lagchend groen zou vinden, bezaaid met bloemen van allerlei
foort. Wij wenfchen ook, dat het kind verbaze bij het aan
hunnen-fehouwndrgas,evfchidna
flengel, des evenredigen vorms hunner bladeren, der ver
menigvuldigheid van infuijdingen , verfrerfelen en-wonderlijk
fchoonheden , die men er aantreft. Wij zullen hen opmerk.
zaam maken op de bloemen, wier menigte aan het wonderbare grenst, en op de zorg, die de Schepper der natuur
gehad heeft, om hun vorm en hun glans onderfcheiden te
maken, om ons verblijf te verfraaijen en onze gedachten
aangenaam bezig te houden. Na de bloemen komen de vruchten, nieuwe bron van wonderen, van weldaden, van dankbaar
Zonder in den teederen leeftijd de reeds zoo levendige-heid.
verbeelding te willen opwekken , maken wij oplettend op de
zorg der Voorzienigheid in de voortteling der planten zoo
wel, als om er de zaden van te behouden. Mag men niet
hopen, door bij tijds door belangrijke proeven de nieuws.
gierigheid der jeugd gaande te maken , dat zij met welgevallen hare blikkenozal laten widen over den tuin, dien de
hand des Vaders voor ons geplant heeft, en dat het haar
niet te laag zal zijn, naar den grond te bukken, om in het
voorbijgaan een grasje of veldbloem te plukken, en de ver.
wonderlijke kunst waar te nemen, die in derzelver bouw zich
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vertoont? Het onbezonnen kind, door onbezonnenheid zelfs
wreed, vermaakt zich gaarne met het plagen van beesten.
Dit is een flaaltje van magt en meerderheid , dat hij wil
wonen. Meldoogenloos ontrukt hij aan het infekt de poo.
ten, aan het kapelletje de vlerken , aan den vogel de vederen, aan de moeder hare jongen en aan deze de moeder.
Hij fchijnt te gelooven, dat deze fchepfels ongevoelig zijn,
als íteen. Gij kunt het kind verbeteren, door het in te lei.
den in de wonderen van het dierenrijk, en het in deze
fchepfelen zonder tal op God, zijne wijsheid en zijne goedheid te wijzen. Aan deze gaf hij het leven onder alle mogelijke gedaanten. Dan zal het eerst, wel verre van zelfs
het kleinfre diertje te plagen, het weten te waarderen en er
belang in fellen. Het zal de vaderlijke zorg des Scheppers
bewonderen , en zich van vertrouwen doordrongen gevoelen
bij liet gezigt van het kleine vogeltje en liet infekt, door
de Voorzienigheid gevoed en befchermd. Door zoo de
oogen van het kind te openen voor de werken Gods, en
aan hetzelve de begeerte in te boezeroen, om Hem meer en
meer te kennen , gewennen wij hetzelve , om overal den
Hemelfchen Vader te zoeken en te vinden , om onder zijn
oog te leven, en, bij gevolg, in zijne bedoelingen te treden, zijnen wil te volbrengen, en regt te gebruiken de gaven , die Hij fchenkt. Is er iets begeerlijkers in de opvoeding, dan aan de jeugd het zacht, edel, nuttig gevoel der
tegenwoordigheid Gods te kunnen mededeelen , waar zij ook
hare treden rigte? De natuur geeft en onderhoudt het, als
men op hare taal opmerkzaam is en begonnen heeft deze te
begrijpen. Nog meer, men bereidt het dus eene onuitputtelijke bron van genietingen; genietingen, zoo wel voor de
rijken, als voor de armen. Om deze te fmaken , moet men
Hechts oogen , aandacht en een hart hebben."
Pater GIRARD wijkt nooit van het gronddenkbeeld af,
om de vertiandelijke ontwikkeling ondergefchikt te maken
aan de opvoeding; dat is, de zedelijke ontwikkeling. Men
vindt het zelfs in het onderwijs van voorwerpen van fludie,
die er het minute vatbaar voor schijnen. Dus wordt in de hand
des onderwijzers het onderrigt in de fpraakkunst, doorgaans
eene drooge oefening, dor voor het kind, en in welke men
flechts zijn geheugen oefent, een middel, dat hij aan zijn
oogmerk weet dienstbaar te -laken. Hij verklaart zijne
wijze, in zijne Spraakkunst voor het Yeld; een gefchrift, in
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tirijd met de analyfis, maar dat wij niet genoeg hun kunnen
aanbevelen , - die geroepen zijn, om zich bijzonder niet bet
eeruie onderwijs bezig te houden. Volgens deze nieuwe wijze
houdt het verfland van het kind niet op , al fpelende werkzaam
te zijn. De meester laat geen woord voorbijgaan , zonder
het voor zijnen kweekeling verklaard te hebben, en zonder
dat het kind uit zichzelf, door middel van eene reeks
vragen naar zijne vatbaarheid, er alles uit trekt, wat ?iet begrijpen kan en het tot nut kan zijn. Wij zullen een voorbeeld geven. De meester noemt het woord zon. Hij vraagt
vervolgens: wanneer komt de zon op ? — waar komt
zij op ? — wat brengt zij ons bij het opkomen aan? —
geeft zij ons ook warmte? — wie heeft de zon gemaakt? —
wie doet haar opgaan ? — wie is het dan , die ons licht en
warmte geeft ? -- doet God de zon ook opgaan over boozen? — moeten wij ook weldoen aan degenen, die ons niet
liefhebben? — wat moet men doen, om een kind Gods te
worden? Men gevoelt, dat niet alle woorden zooveel oplevereu , als datgene , waarvan wij het voorbeeld ontleenden ;
maar er is er geen, dat niet eenige daaraan evenredige ont.
wikkeling oplevert , en dat men derhalve niet min of meer
tot een gelijk einde zou kunnen doen medewerken. Op
deze wijze is het kind niet langer een bloot werktuig, dat
men in beweging brengt, noch flechts een vat, dat men
zoekt te vullen. Het wordt, of liever men behandelt het
voor hetgeen het is , een werkend wezen. Men leert het
nadenken ; men leidt het tot de ontdekking van alles, wat
liet ontdekken kan uit zichzelf: en zoo geraakt het er toe,
om wèl en zakelijk te weten , hetgeen men het onderwijst.
Zijne vermogens , zich bij trappen ontwikkelende, maken
het gefchikt voor die werkzaamheden van den geest, waartoe fiand en (maak het roepen.
Dus met ilandvastige volharding zijn verheven doeI najagende en zoekende te bereiken met eenen zoo verlichten als
wijzen , zoo zekeren als vernuftigen tred, brags Pater GiR A R D het eindelijk zoo ver, dat hij het grondonderwijs in
zijne geboortefiad hervormde; en , hoewel dan ook geroepen, om haar te verlaten, zoo zullen echter de verwekte
kiemen leven en langdurig leven. De fchool, die flechts
veertig leerlingen telde, groeide in weinig jaren aan tot het
getal van vierhonderd; dat is te zeggen, zij ontving alles ,
wat de Franfche bevolking van de (lad Friburg kon geven.
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Eene menigte ouders, langen tijd onverfchillig omtrent het
onderwijs van hunne kinderen, zoo als veeltijds het gevel
is bij de armenklasfe, herleefden uit hunne ongevoeligheid,
en de item des onderwijzers deed hun den prijs van het on.
derrigt befeffen , waarvan zij zelve de kracht niet vermoed.
den. Smaak voor onderwijs ontftond bij de kinderen, en de
klok, die het fchooluur aankondigde, werd eene roepitem
tot vreugde zoo wel, als pligt. De kleintle kinderen, die
nog niet tot het onderwijs konden toegelaten worden, !lopen
de fehool in, onder befcherming hunner oudere broeders, en
lieten hun fpeelgoed liggen , om , ten minne door hunne te.
genwoordigheid en ftilzitten, te deelen in de werkzaamheden.
der leerlingen. De zucht tot onderwijs verfpreidde zich van
den eenen tot den anderen en drong langzamerhand in alle
huisgezinnen door. Van zijne zijde zocht de onderwijzer,
zonder het nut der lesfen uit het oog te verliezen , deze bevallig te maken. Hij verzachtte door zijne welwillendheid
en toegenegenheid de ftrengheid der tucht; bij won door
naauwlectend opzigt en volgehoudene goedheid de liefde der
kinderen; hij moedigde hen aan; hij Helde hen gerust; hij
maakte hen leerzaam , door het lokaas zijner zachtmoedigheid
en door de kracht zijner toegenegenheid. Hij aarzelde niet,
het gelaat der kleinen te verhelderen door lieftallige gemeen.
zaamheid en door die vrolijkheid, die zoo bevallig paart met
toegenegenheid en opgeruimdheid. De onderwijzer was ver.
dwenen. Hij was 4echts een vader in het midden van zijn
talrijk gezin.
De fchool kreeg ook weldra eenen grooten naam onder hen,
die gekomen waren , om haar te leeren kennen ; en deze naam
was welverdiend. De aanzienlijkíle geflachten geloofden
niet beter te kunnen handelen, dan aan den meester de eer_
lie opvoeding hunner kinderen toe te vertrouwen. De fchool
ging voort, onophoudelijk zich verbeterende onder de zorg
van haar hoofd, die geen middel tot verdere volmaking on.
beproefd liet, toen de wijze van wederkeerig onderwijs be.
kend werd op het vasteland. Pater G I R A RD draalde in
geenen deele met die nieuwe manier te onderzoeken, en,
na aandachtig onderzoek, aarzelde hij niet, haar aan te ne.
men. Van de aanneming dezer manier af aan dagteekent
eene tastbare verbetering in de fchool. Wij zullen hemzel.
ven laten fpreken: „ In I816 leerden wij het wederkeerig
onderwijs kennen. Gelukkige uitvinding, die ons vergunde,
0o
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tot onze eer(te denkbeelden terng te keeren, en aan elk on.
zer.. ,kweekelingen dien graad van onderwijs te geven, welken hij behoefde en dien bij ons vroeg. Wij hebben tegen
zevenentwintig rangen (cours), gefchikt de een bo--wordig
ven den anderen. Eere zij het wederkeerig onderwijs! Het
heeft ons eene uitfiekende dienst bewezen, en wij zijn er
dankbaar voor. Dit onderwijs, hoe eenvoudig, hoe onfchul.
dig, hoe weldadig het wezen moge, heeft ook zijne tegen.
firevers.- Maar is er iets goeds op de wereld, dat ze riet
heeft? De ergste befchuldiging is die, welke hetzelve ver.
wijt, de kweekelingen aan de ondergefchiktheid te onttrek
terwijl het intusfchen geheel en al rust op de volmaakt.-ken;
fie ondergefchiktheid , en tot zelfs het kleinfie kind de wet
leert eerbiedigen. Om zoo te fpreken, moet men volftrekt
geen denkbeeld hebben van deze manier van onderwijs. Wat
ons betreft, die naar eene ondervinding van meer dan drie
jaren oordeelen, wij weten hetzelve dank, ons het middel
gegeven te hebben, om nuttiger te zijn aan onze jonge
kweekelingen , en meer en meer een werk te volmaken ,
waaraan ons geheele leven toebehoort."
Zoodanig was de groote taak, welke die waardige Priester
reeds zoo gelukkig voortgezet , en waaraan hij bedoren had ,
uitfluitend zijne krachten, zijn licht , zijne fchoone vermo.
gens te wijden. Zonder aandoening en fmartetijke fpijt kan
men de uitdrukkingen niet lezen , waarbij hij zich verbindt ,
om het nuttige werk voort te zetten , waarvan hij ongelukkig
genoodzaakt is af te zien.
Keeren wij tot meer algemeene denkbeelden terug. Trekken wij in een kort beflek te zamen het geheel van dit
onderwijs. Wat vinden wij? Men flest zich voor, aan het
kind het voorregt eener waarachtige opvoeding te fchenken t
de opvoeding van het karakter, de zedelijkheid. Men wil
het tot zedelijkheid door Godsdienst leiden. Men voert het
tot Godsdienst door verltandsontwikkeling. Men ontwikkelt
het verfland door onderwijzing , noodzakelijk tot de voor.
deelen, des levens. Men geeft deze onderwijzing, door de
vermogens en natuurlijke neigingen van het kind te befpie.
den, om altijd de voorwerpen van het onderwijs onder zijn bereik te plaatfen. Men kiest de gefchiktfle manieren, om het
find te onderwijzen , zonder het te vermoeijen; om het als
uit zichzelf tot het onderrigt te brengen, van het onderrigt
tot de Godsdienst, en van de Godsdienst tot zedelijkheid.
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Ziet daar de gelukkige keten, die den kring vormt, waarin zich,
in de oogen van Pater GIRARD, het wezen van het grond
beluit. Hij komt beftendig terug op dit algemeene-onderwijs
inzigt, dat hij het moederdenkbeeld van alle onderwijs noemt;
een denkbeeld, dat liet geheel moet beheerfchen. „ Het
verfland te vormen , om het hart en het gedrag te vormen ,
dit is het moederdenkbeeld , de ítrekking en de hoop van
onze inrigting. Het doel is de opvoeding der jeugd; en
deze opvoeding is bovenal de befchaviug van de rede, van
het geweten, van het gevoel , en van die zachte, teedere
en innige vroomheid , die aan het kind gegeven is met de
dankbaarheid , die het verbindt aan de oorzaak zijner dagen.
Onze kweekelingen redelijk, braaf en goed te maken, is de
eerfte taak, die wij ons hebben opgelegd; en , indien wij
het oog hebben op de voordeelen des levens, deze beslaan
niet dan als vrucht van het hoofdvoorwerp. Het godsdienitig en zedelijk onderwijs is dan ons eeruie onderwijs,
en al het overige , zoo veel het kan , moet daaraan dienstbaar zijn:'
Elders zegt hij, in zijne raadgevingen aan onderwijzers,
aan het clot van zijne proef over de eerfte beginfelen, getiteld: les der Aardrjkskunde : „ Naar mijne innigfte overtuiging moet elk werk over de eerfle beginfelen voor de
jeugd een middel van opvoeding wezen. Indien het alleen
zich bepaalt om kundigheden mede te deelen, indien het
zich hechts bepaalt om de vermogens der kweekelingen te
ontwikkelen, dan kan ik de orde en de levendigheid, die de
fchrijver aan zijn werk gegeven heeft, goedkeuren, maar
ik ben niet over hem tevreden. Het grieft mij zelfs, alleen
aan te treffen een' meester in de taal , natuurlijke gefchiedenis, aardrijkskunde enz., terwijl ik iets veel grooters
verwachtte, — een onderwijzer der jeugd, die het verfland
vormt, om het hart te vormen , en die Iicht in de nog jonge
zielen brengt, om er wijsheid en deugd in te brengen. Er
is geen voorwerp van onderwijzing der kinderen, dat, in
eenigzins gefchfkte handen, niet min of meer aan de opvoeding kan bevorderlijk zijn. Ieder geeft zijne fchatting naar
zijne bijzondere natuur. Dus, deze verfchillende offers te
ontvangen, deze te vereenigen en ten nutte aan te wenden
an betamelijke , edele en edelmoedige gevoelens, dat is,
naar mijne meeping, de groote pligt van den onderwijzer,
het groote oogmerk van zijne kunst. Ik zou het wel willen
002
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noemen het moederoogmerk. Konden eenmaal alle vrienden
der kinderen het vasthouden en het in al hunne lesfen doen
uitkomen, dan zou onze kunst de zegen der aarde worden.
Ons oud Europa heeft er dringende behoefte aan ! Wij
hebben groote vorderingen gemaakt in de de onderwijsme.
thoden, en wij kunnen er eenigermate trotsch op zijn. Maar
hebben wij altijd overeenkomflig het licht en de begaafdheid
gehandeld? Hebben wij in den grond verbeterd het gebrek
van dat onderwijs, dat niet alleen de fchokken niet kon
voorkomen, die wij doorhonden, maar dat deze gedeeltelijk
voorbereid heeft, omdat het alles voor het verftand deed
en voor het hart niets overliet? Men meende door Godsdienstoefeningen eene anders geheel booze onderwijzing te
verbeteren. Ongelukkige dwaling ! Die oefeningen zijn enkel
fchijn, zoo lang het groote oogmerk niet de geheele on.
derwijzing bezielt , om bijblijvend aan de jonge gemoederen
eenen krachtigen zedelij ken• en godsdienítigen indruk te geven. Uit de fchool komt het kind in de vrije lucht, en de
fchijn verdwijnt. Men geeft lange vermaningen; men houdt
lange aanfpraken. Die eentoonige langwijligheid ; echter,
valt niet in den fmaak van de jeugd , omdat zij niet in
evenredigheid Raat met hare vatbaarheid en bare behoeften.
Zij heeft levendige trekken noodig, en deze trekken moeten
uit den boezem van het onderwijs voortkomen, zich aan
hetzelve vasthechten, en met hetzelve voortduren. De beste
zedemeester der jeugd is hij, die tot de deugd opwekt, ter.
wijl hij iets anders verrigt. Ondervinding en nadenken zeg
ons. Nog eens, uit naam der kindschheid vraag ik-genht
her, dat het hoofdoogmerk alle lesfen opgeve, overal tast.
baar zij, zich vertoonende in de bijzonderheden zoo wel,
als in het geheel, voor zoo ver de bijzondere voorwerpen.
zulks toelaten."
Men kon niet wel anders wachten, of eene fchool , naar
zulke nieuwe inzigten ingerigt, en wier voorbeeld eene alge
hervorming in het grondonderwijs beoogde, moest in-men
haren gang tegenwerking ontmoeten en zelfs erntiige beirij.
ders. Dit is ook werkelijk gebeurd. Vooroordeelen verhieven
zich tegen het werk en de beginfelen van den fiichter. Men
deed welhaast heimelijk befchuldigingen omloopen, die later
met veel levendigheid en fcherpte luide klonken. Het be.
hoort niet tot ons onderwerp, de fmartelijke proeven eener
worfteling op te halen, die eindigen moest met Pater or-
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RARD van zijne lieve kweekelingen te verwijderen, en hem
te verpligten, om zijn licht en ijver voor de opvoeding der
jeugd over te brengen op eenen grond, meer gunftig voor
de befchaving, die zijn geboortegrond verwierp. (•) Wij
zouden van dit treurig deel des levens van dezen beroemden
menfchenvriend gezwegen hebben, indien de wederiland zelf,
die zich tegen hem verhief, hem niet onder de verpligting
gebragt had , om openlijk op de tegenwerpingen te antwoorden, waaraan zijn onderwijs ten doel ttond , en in wier ge.
tal men dikwijls herhaalde vindt, maar welke dan ook te
beftrijden en op te losten elke vriend van het goede zich
ten pligt moet maken.
Bijzondere befchuldigingen laten wij aan hare plaats; wij
houden ons ook niet bezig met het verwijt, alsof geen onderrigt in de Godsdienst gegeven wordt ; een verwijt , dat
men bezwaarlijk verwachten zou , en dat Pater GIRARD
ook zonder moeite van zich afweerde door een eenvoudig
voorhel van de werkzaamheden zijner kweekelingen en den
loop van zijn onderwijs. Maar onder het getal der grieven
bragt men te berde, dat men in de fchool eene flelfelmamatige Godsdienst onderwees; dat de fchool het licht zocht
te verfpreiden , dat zij in nieuwigheden gaf: en het is op
deze punten, dat het ons belangrijk voorkomt, eenen geestelijke te hooren antwoorden, die altijd het ongekreuktlle
geloof en de levendiglte vroomheid met het verlichtfte ver.
Rand verbindt.
Hier
„ De Godsdienst van de fchool is /lelfelmatig.
weet ik waarlijk haast niet , welke blaam men op ons wil
werpen. Het blijkt, dat dit een van die aangenomene woorden is, die men als een fchrikbeeld gebruikt, om der ligt
gemeen vrees aan te jagen. Wat is-gelovihdant
eene ítelfelmatige Godsdienst? Ik kan het niet raden; want
het heeft geene redelijke beteekenis. Wij onderwijzen, als
men wil, ftelfelmatig , dat is te zeggen met orde, en zoo
moet het zijn. Of wil men , dat men alles verward in den
geest der kinderen werkei'
„ Maar nu het licht, dat de fchool zoekt te verfpreiden! — ja, zeker, wij onderwijzen de kinderen, en bren—

(*) De regering van Lucern, verlicht waardeerder der in.
zigten en werken van Pater G I R A R D, benoemde hem tot
hoofd van het openbaar onderwijs.
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gen daardoor her licht tot hunne ziel over. Of moest men
er liever de duisternis overbrengen? Zal men zeggen, dat
men door het woord licht eene overmaat, eene ongeordende
en gevaarlijke weelderigheid in het onderwijs der kleinen
verftaat? Ik begrijp, dat men hier zoo wel , als in elk ander
ding, de juiste maat kan te buiten gaan. Ik beweer echter,
dat bij ons niets overbodigs is. Wij onderwijzen de kinderen In de Godsdienst. Dit is -van alle het eer(te en uitgebreiduie voorwerp. Wij voegen er bij hetgeen de behoeften
des levens vorderen, en het is onze pligt, zoo te handelen.
„ Wat het woord licht betreft, ik kan de ergernis niet verzwijgen, die ik gevoel, als ik nadenk over het misbruik, dat men
van de taal maakt. Weldra zullen onze verbasterde woorden niets
anders zijn , dan eene valfche munt, dienfiig, om bedrogenen
en bedriegers te maken. De taal is hard ; maar zij drukt
toch de zaak zelve uit. Op alle bladzijden van het Evangelie,
dat ik eerbiedig als het woord mijns Gods , vind ik her
woord licht in tegendelling met dat van duisternis. De, God
der Christenen noemt zich daar den Vader der lichten. Onze
Goddelijke Verlosfer noemt zich het Licht der wereld. Wij
Christenen , wij zijn geroepen , om te worden kinderen des
lichts. Het is altijd en overal dezelfde taal en hetzelfde
denkbeeld , dat heerfchende is. Ziet gij nu hieraan niet,
hoe men her gewijde wdord licht wil verduisteren door, ik
weet niet welke, ongunhlige denkbeelden, en er een fchimp.
woord of leus van verbanning van maken ? Ik vrees grootelijks, dat men, door het woord te verachten, weinig eerbied
voor de zaak zelve zal behouden. Hetgeen mij zeker fchijnt,
is, dat, als men op die wijze tegen het licht uitvaart, zoo
als men begonnen heeft, men eindigen zal met het goede
Christelijke volk te verontrusten , zoo men niet zoo ver
komt van aan hetzelve zijn Evangelie te ontrukken. Men
rekent ons het wederkeerig onderwijs als misdaad aan. Zoo
men echter eenige kennis der gefcbiedenis had , zou men
weten, dat deze manier zich verliest in de grijste oudheid;
men zou haar aantreffen aan den voet van Sinai, waar MO.
z ES, niet langer alleen in flaat om het volk te leiden , bij
trappen overtien aanteelde over duizend , over honderd , over
vijftig, over tien. En om van onszelven te fpreken , men
zou weten, dat onze fchoolopzieners van de zestiende eeuw,
in hunne fchool van Friburg, die ten voorbeelde Eirekken
moest, zekere onderwijzers had , decurio's , tienmannen ,
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genaamd. Eindelijk men gebruikt ook nog, ons aangaande,
de woorden: nieuwigheden , vernieuwingen , rietuwigheidzoekers, als zoo vele vloekwoorden ; en men zegt zoo gaarne
na , dat alle nieuwigheid eene dwaling is. Schoon en ftichtelijk grondbeginfel, ten voordeele opgeworpen en aangenomen
in eene vergadering der luiheid , des eigenbelangs en der
gekwettie eigenliefde! Wij, onderwijzers der jeugd, die in
goeden gemoede hare opvoeding wenfchen , en geene andere
belangen , dan de hare, hebben , wij zuinigen daartoe al
onzen tijd uit zonder vooringenomenheid en zonder tegenftreven. De regel van den mensch is noch het oude, noch het
nieuwe, maar het ware, het fchoone en het goede: en zonder flaafs het voorbeeld eens anderen te volgen, zoo als de
redelooze dieren doen, die zonder omzien aan den band
gaan en loopen , moet de mensch gevoelen , dat hij mensch
is, om zich meer en meer tot de rede op te heffen, tot het
fchoone en het hoogste goed. En wij, onderwijzers der
jeugd, moeten vooral van deze groote gedachte doordrongen
zijn. Het doel, dat wij hebben te bereiken, is zoo oud als
het menfchelijk gedacht: maar dat geflacht verandert; de
oude middelen verfijten; zij pasfen niet meer voor de nieuwere tijden. Van een' anderen kant, het nadenken, de vernuftige Iiefde voor de jeugd , gelijk aan moederlijke teederheid, het toeval zelfs, levert ons fomtijds nieuwe, die beter
zijn, dan de oude. Moet men ze dan door flaaffchen zin,
of om andere redenen , die men niet kan goedkeuren , ver
wat wordt er dan van de waarheid, van pligt--werpn?E
befef en die Christelijke liefde , zonder welke, naar luid der
Schrift , ons geloof niets anders is, dan een ligchaam zonder
leven ?"
Het is niet alleen te Friburg , dat de zaak van de vordering in het onderwijs befchuldiging en hindernis heeft moeten
lijden. Ten allen tijde zag zij tegen haar zich verheffen dezelfde foort van vijanden. Zij zijn er verre af van afftand te
doen van hunne aanvallen, en hunne pogingen verdubbelen
in werkzaamheid , naar mate hunne wenfchen meer wanhopig
fchijnen. Echter de zaak van het onderwijs, of liever van
de volksopvoeding, gaat vooruit; zij wordt dagelijks meer
een maatfchappelijk belang ; door het beheer en den íleun
van eene verlichte en wijze menschlievendheid wint zij van
dag tot dag grond aan. Met vertrouwen fluiten wij ons ook
aan de verwachtingen van Pater G 1 R A RD aan; verwachtin.
.
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gen, die hem niet verlaten hebben, ondanks al de tegen.
fpraak, die zijnen gang belemmerde. „ De zaak der opvoe+
ding," zegt hij aan het Clot zijner Redevoeringen , „ zege.
praalt overal. Geleerd door langdurige en fchrikkelijke lesfen,
heeft het Christelijk Europa eindelijk begrepen, dat de mensch
niet goed is, dan in zoo ver het kind zorgvuldig is opge.
kweekt. Het heeft eindelijk ingezien , dat zijn heil berust !t!
de heilige waarheden van het Evangelie , wèl gevoeld en wèl
beoefend. Het heeft geleerd, dat , om te gevoelen en te beoefenen hetgeen het fchoonfte, het grootfle en het verhe+
venfle is, men opening des verftands en ruimte des harten
noodig heeft, en dat men, van de teederfle kindschheid af
aan, geest en hart bij den mensch moet verwijden, of men
zal er nooit in (lagen. Dit is het, wat de vorflen en de vol.
ken van het vasteland te zamen gelooven. Ziet hen ook op
de aarde zich bewegen met eenen heiligen ijver! De Rus,
de Pool en de Griek wenden zich tot het westen, om te
vragen, wat men doet voor het onderwijs der jeugd, daar,
waar de zon hare laatíte (iralen fchiet. De Engelschman verlaat zijn eiland, begeerig, om op het vasteland eenige nieuwe
bron voor de lieve jeugd te zoeken. De Franschman gaat
over zee, van dezelfde begeerte bezield. Hij vergelijkt de
Engelfche fcholen met zijne eigene landsfcholen, om een ver.
beterd flelfel te vormen. Op het vasteland teruggekeerd, be.
fchouwt hij met voldoening de zedige en treffende inrigtingen
van Holland, de oudtle van alle, en gaat den Rijn weer op ,
om het denkend Duitschland te bezoeken. Onze Alpen
zí}n als de verzamelplaats der reizigers. Hier wisfelt men
grootfche en weldadige gedachten, bij het gezigt van onze
kale rotfen • van onze ijsvelden , van ons lagchend groen en
van onze fchoone wateren. Door twee groote namen beroemd, wordt ons Zwitferland befchouwd als een regt gefchikt
land voor de opvoeding: en deze roem is inderdaad niet de
minst fchoone; hij is zeker de beflendigfte. Twijfelt iemand
aan deze, ftrekking der volken tot volmaking der fcholen 1
Hij opene dan de oogen voor hetgeen er digt bij hem gebeurt.
Hoe ongeloovig men ook zij, men zal ten min (Ie niet kunnen
twijfelen aan hetgeen men met de hand kan tasten. Indien
toch geheel Europa de opvoeding der jeugd wil , zal de
jeugd, vroeg of laat, de weldaad ontvangen , haar door den
algemeenen wil toegedacht; en elke tegenfland zal zoo wel
ontijdig als vruchteloos zijn."
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Wij zuilen ons gelukkig achten, Indien wij in een alge.
meen overzigt het geheel hebben mogen zamenvatten van
een onderwijs, dat zulke fchoone vruchten• opleverde, en er
nog fchooner beloofde te geven. Wij zouden nog gelukkiger
zijn , indien wij door onze uitvoerige aanhalingen iets toebragten, om aan de vergetelheid te ontrukken de belangrijkile
Rukken van gefchrifcen , uit hunnen aard flechts bellemd
voor een vlugtig be(taan, en bij dezen en genen vriend der
opvoeding den zin opwekten, om in de bedoelingen van den
ontwerper te treden en zijne voetflappen te volgen.
LOF VAN DEN PEKELHARING. (#)

E

en Pekelharingh blanck,
Zwaarlyvigh , dick en lanck,
Dien 't hoofd is afgelogen;
Den buyck en rug met een
Heel proper afgefneén ,
De vellen afgezogen.
Het grom voorts uitgedaan ;
Raauw of wel eens gebraan,
Dan geen ajuin vergeten;
En eer des avonds laat
De zon te bedde gaat,
Met honger opgegeten.
En daartoe dan een flick,
Zoo groot gelijk een mick
Van roggebrood gekloven,
Is goede medicyn ;
Thriakel kan niet zyn
Zoo waardich om te loven.
Een dronck dan fmaakt er op,
Bredaas of Haarlems fop ,
Of uit de Delfcfche kuipen;
Men flaapt daarop gerust,
En kan met nieuwen lust
Vroeg uit de veren kruipen.
( s) Dit lofdicht vond A. VAN DER WILLIGEN op eene
afbeelding van den haring, door W I L LE M KALF, Neder
Schilder , in de Galerij te Dresden. (Zie VAN D E R-landsch
Wi I.I. t GEN,

4antt. op een Togtje door Duitschl., bi. 23o-233.)
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En als men is verzeeuwd ,
En zit en gaapt en geeuwt,
Kan bij weer lustig maacken;
Drooght de catharren op ,
Die, boven uit den kop,
In borst en tanden raacken.

De fpijs verteert hij goed,
En maackt, door fuiver bloed,
Recht opgeruimde zinnen.
Wie zou dan dezen visch,
Die zoo weldadig is,
Niet loven en beminnen ?
Anno 1656.
Dit is kennelijk eene navolging van het hier volgend La.
tijnsch tot Lof van den Haring, dat veel ouder en misfchien
aan weinigen bekend is :
TABULA PENSILIS, IN COENACULO CAROLS GELRIAE QUONDAM DUCTS, RELICTA EI AB AVO SUO ARNOLDO
EGMUNDANO.
Halec falfatum , crasfum, blancum , grave, latum,
Illud dorfacum , fcisfum , pervetitrificatum ,
Huic caput ablatum, Ge pellibus excoriatum,
Incus mundatum, crudum , vel igne crematum ,
Illi coepe datum , per panem rustificatum ,
Hoc fic coenatum , dum tranfis nocte cubatum ,
Id ,theriacatum, velut antidotum preciatum ,
Quod parit optatum potamen largifluatum,
Dans de mane ratum guttur rebifondo paratram ,
Hauscum, profiratum, reparat, medicatque palatum,
Et caput et pectus deficcat phlegmatifatum ,
Dans urinam cito, mox deinde cacatum ,
Dirigit inflatum, penetrando cibum veteratum
Hoc medicamentum fert L A URE N s (*) verfificatum.
p. S. In mijn' jeugdigen tijd kende elk Student van bui(*) LA URE N TI US hie fuit Medicus. Phy/icum vocal
on.
S MIT TI in Mantisfa ad oppidum Batavorum. Er zijn
j
kennelijk mistlagen in het affchrifc; doch ik vermeet mij
niet , om te te verbeteren.
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ten, en had, of in fchrift, of in druk, het geestig vers van
in Laudem Tabaci, beginnende: Cedite Na/ales
etc. Het is thans, zoo 't fchijnt, vergeten. Wie het bezit,
zou velen genoegen doen, door het, hier of daar, ter plaatling in te zenden.
B [I R M A N ,

31 Julij, 1831.

DE WARE VREDE.

valsch , bedrieglijk is de vrede,
NDieeen!Hechts
beílaanden wrok verlengt,
Die 't glinfirend zwaard wringt in de fcheede,
En heldenmoed een' flaapdrank mengt;
Neen 1 moordend gif. De ware grootheid
Kent zulk een' vrede aan 't merk der fnoodheid.
Of zoekt men rust, waar 't vuur geheel een woud omhult;
Waar vlammen 't voglenheirin 't brandend loof benaauwen;
Terwijl de fiere leeuw , met wreed verfchroeide klaauwen,
Van woede magtloos brult ?
Voorzeker, geen gewest is veilig,
Dat grenst aan zulk een brandend woud,
Waar 't woest verderf geen' tempel heilig,
Geen raadzaal eerbiedwaardig houdt.
Wee hun, die daar van vrede droomen 1
't Is waar, zij zien het bloed niet firoomen;
Kartouwen zwijgen , door het ftaatsbelang verílomt:
Maar't leed , zoo lang verkropt, doet's braven wraak ontgloeijen;
Ja 't regt, waar 't heldenbloed bereid was voor te vloeijen,
Ziet hij door list gekromd.
Waar zulk een vrede wordt genoten,
Heerscht fiilte, die orkanen broedt;
Daar dampt een grafkuil , half gefloten,
Waarin de ontbinding pestgif voedt.
Elk edel volk vloekt zulk een' vrede;
't Scherpt zwaarden, ja 't vertrapt de fcheede,
Zoo lang 't zijn regt gekrenkt , zijne eer gefchonden ziet ,
Zoo lang 't zijn' Vorst, zijn' vriend, door flangelist ziet tergen.
Men kan dat volk zijn goud, zijn' laatften bloeddropvergen;
Misar bukken kan het niet !
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Kan 't regt geen flaatsbelang beperken,
Dan gaat befchavings heilzon fchuil.
Bij 't boschdier geldt het regt des fterken;
De wolf fchuwt fiddrend 's tijgers muil:
Maar de edle mensch gevoelt zijn waarde;
Hij, 't zigtbaar beeld van God op de aarde,
Hij gruwt van 's tijgers aard in zijn' natuurgenoot -Neen 1 in een monfler, diep verlaagd beneén de dieren.
De mensch, dien eernaam waard, blijft, ook bij't zegevieren
Der boosheid, vrij en groot.
Mijn vaderland (creed tachtig jaren
Vol roem, en de onaf hanklijkheid
(Dat heerlijk doel der heldenfcharen)
Schonk ons ondoofbre majesteit.
ja, eeuwen gingen op en onder;
Maar Neérland hield , als 't wereldwonder,
Hoe kleen, hoe eng beperkt, Europe in evenwigt;
En, boog het eens, gelijk voor form de hooge ceder
De kruin al fchuddend buigt, voor flaatsorkanen neder,
't Werd glansrijk opgerigt.
't Herrees uit Itof, met nieuwen luister;
De fpeer der vrijheid, forsch en fchoon ,
Verbrijzelde de slavenkluister;
De hoed der vrijheid werd een kroon;
Een kroon, door liefde en wet gefirengeld,
Met mirt en lauwerloof doormengeld;
Een kroon, wier weêrglans als de zon des voorfpoeds blonk.
la, de eerde Willem, die door helsch verraad moest (neven,
Scheen door Gods almagt aan het vaderland hergeven;
Hij blijft der vorl}en pronk 1
De tolk is hij der heilge wetten;
Zijn rijksflaf is de fteun van 't regt;
Geen laster kan zijn' roem befinetten;
Vloek treffe elk , wie hem trouw ontzegt 1 -Ten blijk , dat (laatkunde eenmaal dwaalde,
Schoon 't licht, dat van 't gefchiedboek Ilraalde,
Den Belg als muitziek, woest en listig kennen deed;
Ten blijk, dat heeds de !lang, wier oog van woede vonkelt,
Hem, die haar koestert, moordt, fchoon ze onder bloemen
Wrocht goedheid enkel leed.
kronkelt ,
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Maar heil ons, heil! het is verbroken,
't Rampzalig fnoer, dat ons verbond.
le muitzucht zelv' heeft ons gewroken ,
Daar ze eigen welvaart woest verfond.
Zoo fpat een zeegolf, die, verbolgen,
In fchijn de Iteenklip had verzwolgen,
In huivend fchuim daarheen ; terwijl de vaste, rots,
Met vonken als betlrooid , hoe fel de orkanen ruifeben ,
Noch wijkt, noch wankelt, maar, bij's afgronds woedendbruifen,
Spot met het golfgeklots.
Zoo zal oud Ned%rland nooit bezwijken.
Hier is 't, waar Godlijke eendragt woont.
Maar, Hemel! dulden koningrijken ,
Dat fchandlijk oproer 't kroonregt hoopt
Neen ! nimmer hebben wereldheeren
Zich zoo befporlijk zien vernéren,
Dan nu het muitrenrot een kroon van distlen vlecht.
Wee hem , die zulk een kroon durft op zijn' fehedel drukken
Uit ijdle praalzucht! Nooit, nooit zal zijn doel gelukken:
De Belg kent eed nog recht.
?

Kan 't waarheid zijn : verkozen Belgen,
Met asch en puin en bloed bemorst,
Vermoeid van moorden en verdelgen ,
In 't einde een' Duitfcher hun tot vorst?
Bloos, Leopold! wen door uwe adren
Het bloed nog ftroomt van achtbre vadren,
Het Sakfisch heldenbloed; ja bloos, verfmaad een kroon,
Die uw geluk verpest! Beef, vorst! gij wordt bedrogen;
De muitzucht huichelt vreugd, maar helsch verraad en logen
Zijn wachters bid uw' troon.

Zij hielden, toen de beste Koning
Den troon beklom, als nu, de wacht
En , onder fchijn van trouwbetooning,
Zijn eed en pligt, als nu, veracht.
Vertrouw niet op 's volks jubelzangen 1
Uw beeld, befpot, verfcheurd, gehangen,
Getuigde u onlangs nog der laffe Belgen geest.
Waan niet , dat Hechts het graauw uwe eer dus aan dorst randen;
Neen, vorst! het ganfche volk, in hooge en lager Panden,
Maakt reeds uw' val ten feest.
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Maar • wat uw lot in 't eind' moog wezen,
Deelt ge in den buit van 't rooversrot,
Doet ge als tiran u eenmaal vreezen ,
Of ferft ge op 't fchandlijk moordfchavot,
Oud Neérland zweert zijn' dierbren Koning
Voor eeuwig liefde en trouwbetooning;
't Begeert geen' valfchen vrede: alleen die vrede is echt,
Die de eer van volk en vorst met waren roem doormengelt,
Die rust én welvaart vest , en zegepalmen f rengeit
om d' evenaar van 't regt.
Utrecht.
PETRONELLA MOENS.
HOLLANDS ICRACHT.

in rust en niet in weelde
NZagiet men
Hollands eigen kracht;
Niet, als vrede fchatten deelde,
Uit moerasfen heden teelde,
Hoog in aanzien , rijk in pracht;
Maar in 't barnen der gevaren
Als de nood ten toppunt klom.
Open 's lands historiebláren,
Vuige last'raarl en — verfom!
Vindt gij Neérland Rechts begeerlijk,
Als zijne onvermoeide vlijt ,
Vreedzaam, willig, trouw en eerlijk
Duin en dras zoo vast en heerlijk
Tot een welig veld bereidt?
Mij is Neérland meer roemwaardig,
Als ik 't heldenkroost ontmcet,
Dat, verwinnend en ftrijdvaardig ,
Menig borst nog gloeijen doet.
Waar de rijkdom zijn trezoren
In 's lands vrije havens (lort ,
Als een zaad in de open voren ,
Dat, van jaar tot jaar herboren ,
Duizendmaal gezameld wordt , —
Daar verheugt mij 't nijver zaamlen,
Neérlands wakk're handelgeest;
Maar 'k zal van verrukking ftaamlen,
Als mijn oog „ de Ruiter" leest!
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IJdel is de roem van 't leven,
Als de kracht het niet bekroont.
Waar, door nood en wee gedreven,
't Hart bezwijkt, de leden beven,
Daar is 't, waar de held zich toont.
Dan , als noodorkanen gieren ,
Heft hij hoofd en hart omhoog,
Om de ranke hulk te flieren,
Die langs klip en branding vloog.

Zoo Rand Neérland met zijn braven,
Zoo (laat Neérland, nu weér groot;
't Zal zijn' ouden roem weér [laven;
't Vreeslijk flrijdzwaard der Bataven
Is op nieuw met kracht ontbloot.
Niet in weelde groent zijn lauwer;
Naakt de ítrijd , de moed is daar:
Want boe banger, hoe getrouwer,
Hoe geruster in 't gevaar.
Hollands Maagd in 't harnas blinkend —
O ! die heldendos Raat fchoon 1
't Dierbaar erf is niet meer zinkend,
't Lied der vad'ren hooger klinkend,
Leeuwenmoed in Bato's zoon 1
Kracht begeert zij van haar helden,
Als het eer en vrijheid geldt;
't Late nageflacht zal melden,
Wat zich ons gedacht voorfpelt.
Eenmaal , als de braven (]apen,
Thans gefchaard om Nasfau's vaan,
En een tal van jonge knapen
's Vaders vreeslijk oorlogswapen
Dankbaar aan den wand zal flaan, —
Dan verblijdt zich 't Hollandsch harte
In 't gelauwerd voorge(lachc,
Dat een' bangen noodftorm tartte,
Één in wil en één in kracht.
Stijg dan glorie, roem der vad'ren !
Één in wil en één in kracht,
Gloeit het heldenbloed in de ad'ren.
Eens getuigt, historieblad'ren !
Dat geen vuige landverrad'ren
Strafbos 't erfdeel durfden nad'ren,
Rijk aan helden, rijk aan kracht!
Niet in weelde groent zijn lauwer;
Naakt de fIrijd , de moed is daar:
Want hoe banger, hoe getrouwer,
Hoe geruster in 'c gevaar.
Purmerende ,nulij 1831.
,

L. W....K.

S40

HET HOLLANDSCH MEISJE.

HET HOLLANDSCH MEISJE.

oude ik morren, zoude ik klagen ,
ZDat
mijn minnaar mij verliet
En , met Hollands duizendtallen,
Ook den Belgen weèrhand biedt?
Neen , fchoon mij het affcheid griefde,
En 'k zijn dierbaar bijzijn mis,
'k Min, kan 't zijn, hem nog te Eierker,
Nu hij bij die dapp'ren is;
Nu hij voor zijn land en Koning
't Blinkend zwaard heeft aangegord 1
En, bij 't beken der trompetten,
Moedig op den vijand (lort.
Of zou mij een man bekoren,
Die geen vuur in de ad'ren heeft,
En , nu 't vaderland in nood is ,
Geenszins meé ter redding fireeft?
Die, van liefde en teêrheid dweepend,
Steeds om lonk en kusje vraagt,
Maar mij met geen krachtige armen
In het uur des onfpoeds fchraagt?
Neen, o neen 1 het Hollandsch meisje
Is der moeder niet onwaard!
't Plekje. waar het zorgloos fpeelde,
Blijft ook haar het lieffte op aard'.
Wel dan, Willem, dat ge uw krachten
Ook dien dierb'ren erfgrond leent!
Schoon 't uwe Anna hard moog vallen,
't Heeft ons naauwer nog vereend.
Moedig op de baan der eere,
Steeds getrouw aan eed en pligt,
En, in 't barnen der gevaren,
't Heldenhart omhoog gerigt !
„ God zij met ons!" zij de bede,
Die gij met uw makkers flaakt!
„ God zij met ons!" zij de leuze,
Als gij 's vijands drommen naakt!
Ja, F ij zij uw hulp in 't firijden,
Deele u roem en zege mee,
Sterke Hollands dierb'req Koning,
Schenke ons eerlang rust en vree!
Dan keert gij, bedekt met lauw'ren ,
Aan mijn minnend harte weér,
En, voor 't echtaltaar vereenigd,
Schelde ons niets op aarde meer!

Almelo, 17 Julij 1831.

G. TEN BRUGGENCATE,
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O

nder de uittlekende Mannen, naar den mensch gefpro.
ken door eenen te vroegen dood aan de Maatfchappij ontvallen, blijft NIEUWLAND eene der eeríle plaatfen bekleeden. Wie toch zonde haar beter verdienen dan hij , die als
Geleerde zoo beroemd , als Mensch zoo beminnelijk was 7
Vroeg naar hoogere beftemming geroepen , heeft hij veel ,
maar nooit genoeg ter herinnering nagelaten. Inzonderheid
zonde men meerdere van die bevallige gedichtjes van hem
wenfchen te bezitten, waar zijn fijne fmaak, zijn edel hart
zoo zeer in uitblinken.
Waarfchijnlijk zijn er hier en daar nog enkele flukjes van
hein verfpreid, die, ter eene of andere gelegenheid vervaardigd, evenwel niet met de gewone Gelegenheidsgedichten
gelijk te ílellen zijn. Het ware te wenfchen , dat , wie in
het bezit van iets dergelijks is, of het weet te verkrijgen,
zulks mogt mededeelen.
Het nevensgaande versje, in eene Vriendenrol gefchreven ,
kwam ons voor, wel waardig te zijn, op deze wijze aan de
vergetelheid onttrokken te worden. Oordeelt Gij, Mijnheer
de Redacteur, er insgelijks dus over, zoo wordt U een affchrift ter plaattang in de Letteroefeningen aangeboden.
Kieschheidshalve verzwijgen wij den naam van haar, voor
wie het werd vervaardigd; offchoon de opregte N JEU WL A N D ook hier geene vleitaal heeft gebezigd. MA R 19 was
waardig, dus door NIEUWLAND toegefproken te worden.
Dit getuigen zij, die haar kenden , en voor wie hare v age
dachtenis onvergetelijk blijft.

S

choon is de roos; waarme€ ge uw' boezem tooit,
Doch kort haar bloei! — Ter naauwernood ontloken,
Verwelkt zij ras, van haren fleel gebroken,
Of wordt , door zon en wind , ontbladerd en veri}rooid.
Bevallig lacht , en met volmaakter fchoon ,
De lieve roos, die we op uw kaak zien blozen:
Een dorm verniele in veld en bosch de rozen,
Zijn woede deert geen bloem op zachte maagdekoon,
MENGELW.
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Doch ook die bloem heeft eens haar' herfst te duchten
Frisch is haar blos in 's levens ochtendluchten ;
Dof is die blos en flaauw,, door de avondzon beftraald.
Maar geen geweld van 's levens winterftormen
Kan ooit de roos van hart en geest misvormen,
Waarmeé gij, o Marie! In al uw' luister praalt.
NIEUWLAND.

DE VELDTOGT VAN VEERTIEN DAGEN.

G

eeft de Almagt eer! de fchoontte zegepraal
Bekroont ons regt en onzer helden [laat,
En doet oud-Nederland weer de oude glorie dragen:
De vaan van Nasfau triomfeert;
Der Belgen trotfche waan ligt in het [lof verneérd,
Vernietigd door den roem van veertien grootfche dagen.
Waar toeft de magt, die ons weérilond,
Aan wie een Leopold zich , tot zijn fchand', verbond ? —
Zij vlood voor 't vuur en Eiaal van onze Burgerfcharen.
De BrItfche Conful ziet alleen
Een' drom verraders om zich heen
En 't magtloos overfchot van Brusfels moordenaren.
Het heer, dat onzen moed en kracht niet kon weerliaan,
Bukt, fineekend, voor de Oranjevaan;
't Bezit noch deugd noch eer, om helden weer te bieden;
't Geboeft', dat ons geduld met fmaad en hoon vergold,
Dringt angftig zich om Leopold ,
En beider heil beftaat in voor ons heir te vlieden.
Maar, bij het klimmen van dien nood ,
Waarbij de Geest des Kwaads noch raad noch bijftand bood,
Stort zich de Belg in Moloch's armen;
Hid fineekt, geblaakt door 't vuur, dat hem de borst verzengt,
Daar hij zijn' Afgod offers brengt,
Het wufte Frankrijk om erbarmen.
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En Frankrijk helpt? — Gijn heirmagt Raat gereed.
Een volk, dat Voraen moordde of van hunn' zetel fmeet,
Vloeit nooit eene eedle zucht door de aders
Het volgt den wrevlen wenk van 't opgeworpen Hoofd,
En voegt zich, voor 't gevoel van deugd en eer verdoofd,
Bij voorkeuze aan de zij' van muiters en verraders.
De Brit, die met ons vuur het trotfche Algiers betlreed,
Verbreekt den duurgezworen eed,
En lacht met woord en trouw en fpot met tlaatsverdragen;
Belooft zijn hulp aan 't fnoodst gebroed
Veracht Oranje's deugdlijk bloed,
Ja dreigt aan Amilerdam den brand van Koppenhagen!
Terug nu, dappre Heldenfcbaar!
Waar Fransch en Britsch geweld u van rondom begrimmen;
Reeds Reeg uw glorie hoog; zij kan niet hoogex klimmen; —
Terug, voor de overmagt en 't plettrend krijgsgevaar!
Waar een Leonidas voor Xerxes' magt moet bukken,
Daar (trekt het zwichten nooit tot fchand';
Waar wijsheid helden noopt, geen lauwren meer te plukkers,
Redt eervol wijken vaak bet veege vaderland.
Roep, zwakke Leopold! van uw' vergruisden zetel ,
Der Franfchen heirmagt op; vlei met gebeén hunn' Xogst!
Volg Isrels Koning na, Godtergende en vermetel ,
Die Eudors toovermaagd ter redding vragen dorst I
Wel zal geen bleeke fchim het Godlijk oordeel fpreken;
Die toefpraak zij t gij zelfs onwaard';
Maar op uw fchuldig hoofd zal zich de Hemel wrekep,
En van uw' val getuige de aard'!
De Franfche Python fprak; —• gij hebt zijn taal vernomen;
Ras volgt de firaf het misdrijf na.
God is aan onze fpits; Hij leidt ons; ja , wij komen,
En Leuven wordt voor u het Belgisch Gilboa.
Daar zinkt uw valfche roem; een roem, die nooit op aarde
Een' enklen matten draal om zich gefchoten had;
Maar Hollands glorie blinkt met de onverdoofbre waarde
Die 't roemrijk voorgefaclrt bezat.
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Juich, Holland 1 juich ! hoe hoog uw rampen klimmen;
De lauwerkroon rust op uw dappren weêr.
God dank! wat nooden ons begrimmen,
De Ruyter's kroost praalt weér met Ruyter's eer.
Het vuigst gebroed der aard', zoo laag, zoo diep verfmeten,
Is , zwichtend voor uw heldenzwaard,
Bij 't volk, getrouw aan God, zijn' Vorst en 't rein geweten,
De fchande van den fmaad onwaard'.
Geeft de Almagt roem en eer, die 't regt deed zegepralen ,
En Neérland zege fehonk voor aller volkren oog 1
Triomf! driewerf triomf! — In veld en woud en dalen
Heft onze flanderd zich omhoog.
Zij tegen ons de kracht der Hel ook zaamgezworen,
Wij fiddren voor geen final of doodlijk loodgegons;
Europe en 't wereldrond mogt onze tirijdleus hooren ,
En ons gefchut herhaalde 't: God met ons!"
„

ja,
Cod met ons!" Grootsch heeft die kreet geklonken,
Ontaard gepacht en kroost der duisternis! —
Dat ge in 't verderf nog niet zijt weggezonken,
Dank, dank dit HEM, wiens liefde grensloos is!
Maar heeft, in 't eind', voor u het uur des rooms gelagen,
En treft de roê van HEM, wiens hand de heemlen meet,
God 1 wie zal dan genaê voor 't Belgisch Sodom vragen ?
Wie:'keert Uwe almagt.dan , als Gij ter vierfchaar treedt?
„

15 Augustus, 183:.

W. Ii. WARNSINCK, BZ.

BIJSCHRIFT OP VAN SPEYK'S- TOREN.

D

oor Zeemanshoop, in naam van Neérland, opgerigt,
Prijk ik, VAN S PET K ter eer, die zich, bij 't woên der Belgen,
In 't hart van elk' Bataaf, eene eerzuil heeft gefticht,
Door zijn' manhaften dood en roemrijk fchipverdelgen.
Hit prijst zijn voorbeeld aan: ik doel op fcheepsbehoud;
'k Wijs eiken fcheepsvoogd , die, in form, hier zeemoet bouwen,
Als hij miin' top bij dag, bij nacht mijn licht aanfchouwt,
Hoe, langs 't onzeker fraud, den zekren koers te houên.
Dus leert 's helds naam aan deez', aan geen' mijn top of licht,
In onderfcheiden nood, den onderfcheiden pligt.
CHASSINET -VERS BIJ 'S KONINGS VERJAARDAG.

H em,

die, in God gefterkt en op zijn regt gerust,
De veege hulk van !laat door nacht en branding voerde,
En , wakende aan het roer, zich van zijn' koers bewust,
Haar bank en klip onttoog , wat form de zee beroerde,
Den trouwen Stuurman in het barnend noodgetij ,
Viert Holland jub'lend feest. God blijv' den Koning bij 1
j. B. CIIRISTEMEIJER.

MENGELWERK.
VERHANDELING, OVER DEN VERSCHILLENDEN ZIN,

IN WELKEN JEZUS CHRISTUS, IN HET NIEUWE
VERBOND, GODS ZOON GENOEMD WORDT.

Door D. HORN , Opperconjistoriaalraad te IJleimar. (*)

A

lle belijders van het Christendom Remmen daarin met
elkander overeen , dat zij Jezus Christus , den onvolpre(*) Wij vleijen ons, den landgenoot, hetzij bij louter liefhebber der waarheid , hetzij rij verkondiger van dezelve zij ,
met de mededeeling van dit íluk, uit een Hoogduitsch tijdfchrift voor Predikanten, geene ondienst te doen. De Schrijver behoort , ja , tot de Rationalisten , of voorfianders van
het hoogfie gezag der Rede in de Godsdienst; doch, met
befcheidenheid , zoo wel als openhartigheid , deze denkwijze
voor[taande, is hij voor de zoodanigen , als deze Verhandeling zullen lezen, onzes achtens, niet gevaarlijk. Wat zijn,
bier ontwikkeld, ílelfel omtrent den Zoon Gods betreft, ieder
ziet, dat de vierderlei zin van dezen naam gemakkelijk tot
één te brengen is , en voltrekt geene firijdige hoofdítoffen
bevat. Waarom zou de groote Verlosfer des menschdoms
niet tevens van eene hoogere natuur,, en juist daarom van
den H. Geest door de kracht des Allerhooguien ontvangen ,
door de Profeten als de Christus aangekondigd, en in zijn'
wandel als het beeld van God kenbaar geworden kunnen
zijn? Ja, fchljnt het ook, dat zijn voorbeeld op deze wijze
iets van deszelfs kracht voor ons verliest, de volkomene
onzondigheid blijft , in het tegenge!'elde geval , allermoeije.
lijksc te verklaren of te begrijpen. Om onzen lezeren zoo
min , als onszelven , noodeloos tijd te rooven , hebben
wij hier en daar wat overgeflagen, dat of nutteloos uitvoerig, of al te bepaald voor predikanten gefchreven was,
of ook te diep in gisfingen omtrent de natuurlijke afkomst
van, in q ns oog, bovennatuurlijk medegedeelde denkbeelden
trad, om vele aandacht te verdienen. Trouwens, de Schrijver zelf erkent, dat gefchied. en taalkunde hier te kort
fchieten. Wij fluiten met Paulus' woord : Onderzoekt alle dingen en behoudt het goede.
BIENGELW.
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zen Stichter van hunne Godsdienst , Gods Zoon noemen.
Zij beroepen zich daarbij met volle zegt op de H.
Schrift, welke den Grootheerlijken, dien God tot heil
onzes geflachts gezonden heeft, dezen verheven' naam
uitdrukkelijk toevoegt. Even zeer flemmen zij , in het
algemeen, daaromtrent overeen, dat door deze benaming
de hoogheid van Jezus , de uitnemende waardigheid van
zijn' perfoon en ambt, zoo wel als zijne betrekking tot
God, zijnen hemellchen Vader, wordt aangeduid. Maar
anders vertoont zich de zaak, wanneer zij zich over
den zin dezer woorden nader verklaren, het begrip
dat zij daarmede verbinden, juister bepalen, de kenmerken .deszelven vollediger opgeven, en niet eigene woorden zullen uitdrukken , wat zij van Jezus , den Zoon
Gods , denken. AIsdan kan men niet voorbijzien , dat
hem deze naam door alle zijne vereerders geenszins in
denzeifden zin wordt toegelegd; fchoon zich ieder daar
Schrift beroept, en beweert, dat hij J. C.-bijopdeH.
den verheven' titel van Zoon Gods in geen' anderen zin
geeft , dan die daar bedoeld wordt. Nu zou het niet
onmogelijk zijn , dat hier waarachtige dwaling plaats had.
Men kon , door verkeerde opvatting van hetgeen de H.
Schrift daaromtrent heeft , worden misleid; men kon,
met te voren opgevatte meeningen ; in dezelve zoeken
en dan ook vinden , wat anderen niet , althans niet zoodanig , daaruit weten af te leiden. Doch vooronder.
hellen wij, dat dit het geval niet is ; nemen wij aan,
dat elks beroep op de Schrift gegrond is; zoo geraken
wij natuurlijk tot het vermoeden, dat de naam van Zoon
Gods welligt in de I I. Boeken zelve niet altijd en overal
in denzelfden zin op Jezus wordt toegepast ; dat het
hierbij ten gronde liggende begrip misfchien wijzigingen
toelaat, die hier en daar meer of minder voor den dag
komen ; dat mogelijk de eene Bijbelfche Schrijver meer
deze, de andere meer gene zijde van het denkbeeld opgevat, in het licht ge(Ield , en naar zijne bijzondere
wijze van zien heeft voorgedragen; dat, eindelijk, uit de
wijze, op welke Jezus zelf zich Gods Zoon gevoelt
-
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en zich daaromtrent uitlaat, iets is op te maken, wat
door zijne Apostelen althans niet in deszelfs oorfpronkelijke eenvoudigheid is opgevat. Verrasfen of verba
zou dergelijk iets ons geenszins ; maar het zou ons-zen
aanfporen, om met vernieuwde vlijt de H. Schrift na te
vorfchen , ten einde hieromtrent tot het meest juiste ,
duidelijke en volkomene inzigt te geraken. Bij een voortgezet onderzoek der H. Schrift, benevens het verftandig gebruik van alle tot deszelfs regt begrip dienende
hulpmiddelen , moeten wij toch eindelijk tot zekerheid
geraken , of en in hoe verre die verwijzingen op den
Bijbel gegrond zijn, of niet.
Dat voornamelijk Christenleeraars tot zulk een onder
Schrift, betrekkelijk de beteekenis van den,-zoekdrH.
den Stichter des Christendoms bijzonder onderfcheidenden , naam van Gods Zoon, verpligt zijn , lijdt geen
twijfel. Door hun beroep tot de bron verwezen, uit
welke de kennis van Jezus Christus geput wordt, behooren zij niet flechts zelve omtrent hun geloof aan den
Zoon Gods tot volle gewisheid te komen, maar ook
der gemeente, aan welker hoofd zij haan, Jezus, den
Zoon Gods, alzoo te verkondigen, da; haar daardoor
de zin der H. Schrift geopend, de vereering van J. C.
bij haar bevorderd , de zuiverfte fchriftmatigfle denk
zijne waardigheid opgewekt , en, door eene-beldnva
echt Bijbelfiche voordragt der zaak, ook de zwakken en
bevooroordeelden bevredigd worden.
Iedere wetenfchappelijk gevormde zal zich gemakkelijk
overtuigen, dat in het Nieuwe Verbond een viervoudige
zin kan worden aangewezen , in welken de naam van
Zoon Gods aan Jezus wordt gegeven. Hij wordt, namelijk , vooreerst in den Mesfiaanfchen of Theokratifchen , ten andere in een' Phyfifchen , ten derde in een'
Metaphyfifchen , en eindelijk ten vierde in een' zedelij
alzoo genoemd. Het volgende moge een en-lijkenz
ander ophelderen.
I. Willen wij vooreerst den naam in den Theokratifchen en Mesfiaanfchen zin gadeflaan, zoo werpen wij
Qq2
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onze blikken op de vóórchristclijke oudheid terug, en ontdekken daar, dat men de beheerfchers der volken, de koningen en hoogfte overheden, met den waardigheidsnaam
(eertitel) van Godenzonen of Zonen Gods betitelde en
vereerde. Want zij traden bij de volken in het licht,
als diegenen , aan welke God of de Goden, die alles
beheerfchen, een deel hunner heerfchappij hadden toevertrouwd , die in Hunnen naam een Goddelijk ambt
bekleedden, en de plaats der hcmelfche op aarde innamen. Met eerbied befchouwde men de verhevene magt,
door hen geoefend; en wanneer geheele natiën zich voor
hun bevel bogen , wanneer hunne weldadigheid duizenden zegende, hun toorn en ondeugd hen fidderen deed,
hunne befcherming de bedrukten opbeurde en de onfchuldigen veiligheid verfchafte, zoo lag daarin iets zoo
groots en heerlijks opgefloten , dat men van de bezitters
zoodan^ger magt en hoogheid zeide : „ Zij zijn van
Goddelijk geflacht." Deze ftem laat zich door de ganfche
oudheid hooren. Zonen der Goden heeten in Homerus'
gezangen de beheerfchers der volken; als Goden ver
hunne koningen. En niet anders-erdnEgyptas
was het bij het volk , welks oudffe gefchiedenis onze
H. Boeken bevatten. Toen Mozes voor de Israëlieten
eene Theokratie of Godsregering , een' Godsftaat gegrondvest, en tusfchen dezen en deszelfs onzigtbaren
Opperheer en Koning in den hemel een verbond gedicht
had, lag het in den aard dezer burgerlijk-godsdienstige
inrigting , dat hunne overheden den Joden plaatsvervangers van God waren, en dat zij niet den naam van Zonen Gods be(tempeld werden. Toen zij, in het vervolg,
de regering aan koningen toevertrouwden, erkenden zij
dezen als de plaatsbekleeders van hunnen Volksgod, en
droegen den bedoelden eertitel op hen over. Wij vinden de bewijzen in de Schriften des 0. Verbonds. Volgens Pf. 82 treedt God als Regter onder de Goden,
d. i. onder zijne plaatsbekleeders , de regenten en overheden op aarde, en beftraft ze wegens gefchondenc geregtigheid. „ Ik hebbe wel gezegd ," zegt Hij, „ gij
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„ zijt Goden , en gij zijt allen kinderen des Allerhoog„ lien ; nogtans zult gij ffterven, als een mensch ," enz.
De 8911e Pfalm gedenkt de belofte , welke God aan
David, met betrekking op de duurzaamheid des koning
zijn geflacht, had gedaan, en laat God vs. 28-fchapsin
aldus fpreken: „ Ook zal ik hem ten eerstgeboren Zone
„ ftellen, ten hoog[Ien over de Koningen der aarde." II
Samuël VII: 14 laat God aan koning David met betrekking
tot zijnen zoon verklaren: „ Ik zal hem zijn tot eenen
„ Vader, en hij zal mij zijn tot eenen Zoon." En in het
bekende loflied op eenen door God geliefden koning , tegen
welken zich de magtigen te vergeefs oproerig verhieven ,
Pfalm 2 , verkondigt deze de uitfpraak des Heeren:
„ Gij zijt mijn Zoon; heden heb ik u gegenereerd."
Zoo had diensvolgens de naam Zoon Gods bij het volk
Israël eene Theokratifche (met de Godsregering van dien
laat in verband fraande) beteekenis : want hij werd aan
diegenen gegeven, welke als koningen de plaats des onzigtbaren Opperheers onder hen bekleedden.
In deze Theokratifche beteekenis nu werd die naam
in den loop der tijden ook op dien grooten Koning overgedragen , welken de Joden als den herteller van een
verdwenen glansrijk en gelukkig tijdperk , en als den
fchepper eens nieuwen , het gelukkigst verledene ver overtreffenden tijds , met verlangen tegenzagen, en dien zij
naderhand den Mes/las noemden. De hoop op dezen redder en heilaanbrenger,, onder het gevoel der ellende ontttaan , dat inzonderheid door de verdeeling des volks in
twee , elkander gedurig vijandige , bijzondere rijken ver
werd, ontwikkelde zich gedurig meer, toen liet-orzakt
volk getladig in dieper onheil verzonk , en ten laatfile
van zijne zelfllandigheid beroofd en naar Azië en Babylonië werd overgebragt. Dezelfde hoop werd gevoed
door het godvruchtig vertrouwen hunner Profeten, die
niet ophielden , het volk , gedurende deszelfs toenemend
verval en ellende , tot bekeering en vasthouden aan God
te vermanen, en hetzelve , bekeerd zijnde , redding en
gelukzaligheid , in den naam van God , te verkondigen.
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Dezelfde hoop vestigde zich op de verfchtjning eens uit
wijzen , door Gods befchikking uit-flekndmagti
het gedacht van David afifammenden Konings , die, als
hij , het verdeelde volk tot één rijk verbinden , hetzelve
van zijne uitwendige vijanden bevrijden , en inwendig de
ware vereering van God herftellen en volmaken , des
volks neigingen en zeden verbeteren en daardoor eenen
heugelijken en gelukkigen toeftand voor hetzelve gronden zou. Zoo vinden wij de verwachting in liet alge
Profeten, die deels-menvorgftldichenr
vóór de ballingfchap des volks, aan den Euphraat en Tiger,
deels gedurende dezelve , deels daarna , als vermaners ,
wachters en vertroosters voor hetzelve optraden. Het is
niet te miskennen, dat deze edele mannen, vooral in den
laatflen tijd van het profetendom , aan de Mesfiaanfche
verwachtingen een zedelijk- godsdien[lig karakter gaven ,
en dat de w3jsflen en besten onder hunne medeburgers
daarin met hen overeenftemden; doch dit werd door den
grooten hoop meestal over het hoofd gezien, die, zoo
niet alleen, althans voornamelijk, het denkbeeld van uitwendige vrijheid en voorfpoed behield. De verheven
perfonaadje, die deze deels edeler , deels bekrompener
uitzigten zou verwezenlijken, vinden wij eerst in het
boek van Daniël met den naam van Mesfias be(tempeld ,
Daniél IX: 24 en a5 ; in een boek derhalve, van
't welk onderfcheidene deelen niet vóór den tijd der Mak
kunnen vervaardigd zijn. Dat nu gedurende dien-kabeërs
tijd tot op Christus deze Mesfiaanfche verwachting en
het denkbeeld omtrent denzelven, in den geest en de
meening des volks , op velerlei wijze uitgewerkt en gevormd werd , fpreekt als van zelve. Ook kwam het
ten tijde van Jezus genoeg aan den dag , dat men
in den verwachten grooten helper niet bloot aan een'
herfteller der burgerlijke onafhankelijkheid, een' verbeteraar van Godsdienst en zeden en fchepper eens ongemeen
gelukkigen toeflands dacht, maar dat velen van hem ook
de opwekking der dooden , de verwinning van Satan
en de oprigting eens duizendjarigen rijks verwachtten.
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Gedurende den tijd nu, dat zich de hoop op den Mes
ontwikkelde en vormde , werd denzelven ook de-fias
naam en waardigheid van Zoon Gods , in overeentiemming met de denk- en fpreekwijze der voorouderen, toegelegd; en het volk en zijne voorgangers gewenden zich,
beide namen zoo met elkander te verbinden, dat de laat
praedikaat des eer--ftehigndomljk,ver
fen werd, ja dat zij met den naam van Zone Gods,
zonder meer, den Mesfias aanduidden. Want men ziet
uit de Evangelische verhalen van het N. Verbond, dat,
wanneer het volk Christus Gods Zoon noemt, of wanneer de Schriftgeleerden en Overpriesters van hein als den
Zoon Gods handelen , zij met dezen naam geen nieuw
denkbeeld, geen hun tot hiertoe vreemd begrip willen
uitdrukken , maar dat zij dien geheel in den gewonen
Mesfiaanfchen zin gebruiken , volgens welken dezelve
bij hun volk aan de koningen als Gods plaatsbekleeders
gegeven werd, slechts met deze verheffing en nadruk,
dat , dewijl bij hen de Mesfias de verhevenfle aller koningen was , de naam Zoon Gods hem ook in den ver
zin, als den hoogften plaatsbekleeder van God-hevntl
op aarde , werd gegeven.
Jezus nu trad onder zijn volk op als de lang verwachte , de Mesfias of Christus. Als zoodanig wordt
hij door liet ganfclie N. V. verkondigd; daarvoor ver
hij zich zelf. Wel niet in den aarJidien zin, in-klarde
welken het volk eenen koninklijken redder, bevrijder en
zaligmaker verwachtte , maar toch als den Mesfias , als
den koninklijken Richter van een nieuw rijk , en als den
heilaanbrenger allen, die aan hetzelve deel zouden nemen.
Zijne uitdrukkelijke verklaringen , zijn gan{che zin en
geest , zijn geheele doen en laten duiden aan , dat hij
geen oogmerk had, de ijdele, zinnelijke verwachtingen
zijns volks te bevredigen , en dat hij alles in liet werk
Pelde, om zich tegen dieszclfs onituiriigen drang tot dat
einde te onttrekken. Hij had liet denkbeeld van tenen
Mesfias in deszelfs hoogfle reinheid en verhevenheid opgevat , en drukte dit ook hij zijn eedre optreden uit,
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niet de woorden: „ Bekeert u; het koningrijk der he„ melen is nabij gekomen." Hij wilde eene inrigting
daar[Iellen , in welke, van tijd tot tijd, alle onze ge
zonder eenig opzigt tot de burgerlijke-fachtsgeno,
maatfchappij , aan welke zij behoorden , tot eene groote
gemeente van door zijne Godsdienst verlichte , zedelijk
veredelde en daardoor gelukkige vereerders van God zouden
verbonden worden. In deze wilde hij als geestelijk koning heerfchen en geluk verfpreiden , niet door aardsch
geweld, maar door kracht der waarheid en door de ver
leden tot eene gewillige gehoor--pligtnvaderz
zaamheid aan den heiligen wil van zijnen en hunnen hemelfchen Vader; niet uit eigene volmagt, maar als plaats
gezonden had , en naar-bekldrvanGo,ihm
wien het rijk, dat hij grondvestte, zijn' naam, het rik
van God, droeg.
Het is derhalve uitgemaakt , dat hij als de Mesfias
onder zijn volk verfcheen, fchoon in eenen veel hoogeren zin , dan dit volk meende. Doch, verfcheen hij als
zoodanig, zoo werd hem ook de naam van Zoon Gods,
waar deze naar het fpraakgebruik des volks op hem
werd toegepast, in den Mesfiaanfchen zin eener koninklijke waardigheid gegeven. Daarvan bevat het N. V.
zoo duidelijke bewijzen, dat wij ilechts eenige behoeven
op te noemen. Wanneer Matth. III: 17 verhaald wordt,
dat Joannes , toen hij Jezus doopte , de Goddelijke ver
hoorde: „ Deze is mijn Zoon, mijn geliefde -klaring ,
„ in welken ik mijn welbehagen heb ," zoo valt het niet
te miskennen , dat men daarmede heeft willen zeggen ,
dat God Jezus als den beloofden Mesfias , terftond bij
den aanvang van zijn groot werk, plegtig heeft erkend,
en dat de Dooper , die naderhand Jezus vragen liet :
„ Zijt gij het, die komen zon, of verwachten wij
„ eenen anderen ?" volftrekt geen' anderen zin daarmede
verbonden heeft. Volgens Matth. XVI: 13 had Jezus
zijnen jongeren gevraagd, voor wien hem de menfchen
hielden , en, toen hem dezen daarop geantwoord hadden, de vraag tot lien gekeerl : „ Maar gij, wie zegt
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gij, dat ik ben ?" Daarop antwoordde Petrus: „ Gij
„ zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods ," en
verbindt, op de gewone wijze, de beide namen Mesfias
en Zoon Gods , het verhevene fubjekt en het plegtige
praedikaar, zoodat aan eenen anderen, dan den Mesfiaanfchen zin des naams van Zoon Gods , volfirekt niet
gedacht kan worden. Het bijwoord levende God verandert de zaak in geen opzigt; want hetzelve heeft zijne
betrekking alleen op God, en moet dezen, in tegenflelling
der doode (niet-) Goden, in zijne wezenlijkheid voor
Wanneer, volgens Matth. XXVII: 39-43, Jezus-flen.
aan liet kruis, deels door voorbijgangers , deels door de
Overpriesters , Schriftgeleerden en Ouderlingen , befpot
wordt, zoodat zij zeggen: „ Indien gij Gods Zoon
„ zijt, zoo kom af van liet kruis ;"— „ is hij de Koning
„ Israëls , zoo kome hij nu af van het kruis , en wij
„ zullen in hem gelooven ;" -- „ hij heeft gezegd: „ ik
„ ben Gods Zoon," — zoo ziet een ieder, dat zij deze
uitdrukkingen: de Koning Israëls en Zaan Gods, .als
gelijkluidend bezigen , en dat dus de laatfte geheel in den
Mesfiaanfchen zin omtrent hem gebruikt wordt.
Doch is het uitgemaakt, dat Jezus den naam van Zoon
Gods in liet N. V. het eerst in dezen zin werd toegelegd, zoo blijkt daaruit, hoe wij als Christelijke
predikers Jezus te dezen opzigte in de gemeente der
Christenen hebben voor te flellen, namelijk als den ver
vurigst verlangde-hevn,dorwi glen
hoop van den voortijd (der verloopene eeuwen) op eene
veel hoogere en betere wijze, dan men zelf geloofde, is
vervuld , — als den van God gezonden redder, die , als
Gods plaatsbekleeder, niet flechts één volk, maar ons
ganfche geslacht van zijn drukkendst lijden verlosfen, en,
naar het bevel en in de mogendheid Gods , eene volkomene herfchepping van zijnen toeftand zou bewerken, —
als den ftichter van een Godsrijk op aarde, dat godsvrucht en zedelijkheid tot zijn hoogfle doel zou hebben,
en daarom allen , die den heiligen wil van God door blij
gehoorzaamheid wilden huldigen , het burgerregt-moedig
„
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zou fchenken, — als den Heiland en Zaligmaker, die ons
ganfche gef acht op den eenigen regten weg , dien namelijk
der godsdienflige en zedelijke veredeling , tot de ware
godzaligheid zou leiden , overtuigd dat voor hetzelve ,
zonder vroomheid, liefde en deugd, ook in het bezit
van alle aardfche goederen en het genot aller aardfche
vreugde, geen waarachtig heil te vinden is , maar dat
het alleen door reiniging en verbetering zijner denkwijze ,
gezindheid en zeden , door middel van geloofsleeringen
en zedelijke geboden, welke hij (Jezus) hetzelve, ter
omhelzing en naleving, in den naam van God voordroeg,
voor fmartelijke dwalingen bewaard en tot liet genot van
waarachtig en duurzaam welzijn gebragt kon worden, —
als den geestelijken , hemelfchen Koning, die in zijn rijk
op aarde, in de Christenheid, onophoudelijk de eeuwige
wetten Gods doet gelden , door de waarheid over de
verflanden en harten der Christenen eene Goddelijke heer
voert , de zedelijke orde onder hen , trots alle-fchapij
aanvallen en floornisfen door wereldgezind- en dwaasheid , befchermt en in (land houdt, al de besten en edel('ten tot bevordering zijner heilige oogmerken , ter verbreiding van licht, liefde en godsvrucht, in zijne groote
Christengemeente vereenigt , de algemeene welvaart op
waarheid , regt , pligt en deugd grondvest en ftaande
houdt, en voor wien daarom al die millioenen op aarde,
welke zijnen naam dragen en zijne geestelijke mogendheid gevoelen, met regt hunne knieën buigen, om
hem , den Heer en Koning der Christenheid, dankbaar te
vereeren.
II. De vraag, of Jezus in het N. V. in een' phyfifchen (natuurlijken) zin Gods Zoon genoemd wordt, zou
niet te pas komen , zoo niet twee Bijbelfche Schrijvers ,
Mattheus en Lucas, daartoe aanleiding gaven, welke in
den aanvang van hun verhaal der levensgefchiedenis van
Jezus, en wel de eerf}e met aanhaling eener bij , jezaia
(VII: 14) aangetroffene en in later' tijd op den verwachten Mesfias toegepaste plaats , zeggen , dat Jezus zonder toedoen eens menfchelijken vaders , op eene buitenge-
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wone wijze, door den H. Geest en de kracht des illlerhoogJlen, geteeld is, waarbij nog door Lucas de
woorden van den, Maria deze wonderbare gebeurtenis
vooraf verkondigenden, Engel gevoegd worden : „Daarom
;, ook het heilige, dat uit u geboren zal worden, zal
„ Gods Zoon genoemd worden." Vergeefs heeft men, door
het wonderbare dezes verhaals verrast , tegen de echtheid der beide eerfile hoofdftukken van Mattheus twijfelingen opgeworpen, en ten aanzien des Evangelies van
Lucas de bedenking willen doen gelden , dat het niet opzigt tot zijne inleidende verhalen geese volkomene zekerheid verleende, omdat het met het (niet kanonieke)
Evangelie van Marcion overeentlemde , en dit het begin
des Evangelies van Lucas niet gehad had: want gene
twijfelingen werden door de beste Griekfche handfchriften en derzelver vertalingen opgeheven, en deze beden
verliest daardoor alle kracht, dat het Evangelie van-king
Marcion voor niets anders , dan een verminkt Evangelie
van Lucas , kan gehouden worden. Vraagt men derhalve flechts daarnaar, of in het N. V. waarlijk van
eene wonderbare generatie van Jezus gefproken wordt;
of Jezus daar, waar dit vermeld wordt, in eenen natuurlijken zin Gods Zoon wordt genoemd, in tegenflelling
van eenen natuurlijken menfchenzoon, zoo moet deze
vraag met ,,ja" beantwoord worden.
Doch het is eene andere vraag, wanneer men de zaak
zelve en hare geloofwaardigheid wil onderzoeken; en
wij hebben van dezelve hier flechts in zoo verre te gewagen, als het op de wijze, hoe de Christenprediker
het Bijbelfche verhaal van deze wondergebeurtenis behandelt, eenigen invloed heeft. Wij weten, dat, reeds
tegen het einde der eerde eeuw, de Gnostiek Ceriathus,
die in Klein-Azië als leeraar optrad, van Jezus zeide,
dat hij even als ieder ander mensch voortgebragt was;
desgelijks, dat de Joodsch-C. ristelijke aanhang der Ebioniten in Palestina de bovennatuurlijke generatie en' geboorte van Jezus niet aannam , maar hem voor eenen
zoon van Jozef en Maria verklaarde. Waaruit wij be-
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fluiten , dat de ontftaande of reeds beflaande meening
omtrent eenen wonderbaren oorfprong van Jezus geenszins algemeene toeliemming vond , fchoon wij ook op
het gevoelen van dien Gnostiek noch dier bevooroordeelden veel prijs kunnen Rellen. Maar dit zeker ver
aanmerking genomen te worden , dat , behalve-dient
het boven aangeduide verhaal van Mattheus en Lucas,
van zulken bovennatuurlijken oorfprong van Jezus in
het ganfche N. V. verder geen gewag wordt gemaakt.
Jezus zelf, wanneer hij, van zijne verfchijning op aarde
fpreekt , zegt, dat hij „ van den Vader gekomen is,
., door den Vader gezonden , van den hemel neérgedaald ;"
doch nergens noemt hij God, in een' phyftfchen zin, zijnen vader. Zijne moeder, Maria , welke te zamen met
Jozef den twaalfjarigen knaap Jezus in den tempel te Jeruzalem vond, zegt tot hem: „ Uw vader en ik hebben
„u met fmart gezocht." Het volk noemt hem een' zoon
Joze;s. Geen der Apostelen, Mattheus uitgezonderd,
gedenkt de ganfche zaak, die toch der vermeldinge wel
waardig was geweest. Wanneer Paulus van den aard
Jezus fpreekt, zoo zegt hij, dat-fchenorpgva
hij „naar het vleesch van David afflamt." Bij dit Itilzwijgen der bij dezelve belanghebbenden , van eene zaak,
die op zichzelve onbegrijpelijk is, behoeft men zich
waarlijk niet te verwonderen, wanneer velen zwarigheid
gemaakt hebben en nog maken, dezelve als eene gebeurde
zaak aan te nemen , maar zich veeleer voor geregtigd
houden , het geloof aan dezelve en het verhaal daarvan
als de vrucht der hooge bewondering te befchouwen,
volgens welke een in zijne befchaving nog niet verre gevorderd volk den verhevenflen zijner tijdgenooten en den
groot[len zijner weldoeners niet beter, dan door het
aannemen eener onmiddelbare afflamming van Goal ,
meende te kunnen eeren ; gelijk trouwens de gefchiedkundige overleveringen der -aloudheid genoegzame bewijzen opleveren , dat onder foortgelijke omfiandigheden
foortgelijks hebbe plaats gegrepen. Dat de bedachtzaam11e en fchranderíle Godgeleerden van onzen tijd (h. v.
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Schmidt, Henke, Ammon) hiervoor uitkwamen en uit
buiten tegenfpraak een teeken van-komengt,is
deszelfs vergevorderde befchaving, en van de verkregene,
belangrijke overtuiging , dat de waardigheid van onzen
Heiland en de grootheerlijkheid van zijn werk en ver
deze zijne bovennatuurlijke teling en geboorte-dienflva
geheel niet afhangt, en dat zijne hooge vereerenswaardigheid op ganscn andere, onbewegelijke gronden berust.
I-Iet bedaan van Jezus, den verhevenften weldoener der
menfchen , is Gods werk. God had zijne verfchijning
voorbereid, door de verwekte hoop op eenen redder en
heilaanbrenger; Hij had de behoefte aan eenen zoodanigen in 's menfchen borst opgewekt en onderhouden.
Toen deze geboren werd , toen zich zijn menfchelijk
beftaan langzamerhand ontwikkelde, zijne edele geaardheid aan den dag kwam en de volheid der in hem wonende
Godskracht zich uitbreidde, Ploegen zijne broederen de
blikken van hem op den hemel en zeiden: „ De kracht
„ des Allerhoogflen heeft hem gevormd." job XXXIII:
4. De geest Gods heeft mij genaakt, en de adem des
lllmagtigen heeft mij het leven gegeven.

(Het vervolg en Plot hierna.)

EEN EN ANDER OVER DE CHOLERA.

D
e Cholera , die federt eenigen tijd, ook in ons werelddeel , onder de menschheid fchrik en verderf begint
te verfpreiden, en over geheel Europa haar moordend gebied dreigt uit te breiden , is nog ver af van genoegzaam
bij de geneeskundigen bekend te zijn, om er eene redelijke
(rationele) behandeling, die zich door hare gunilige ge
hiertoe beproefde onderfcheidt , .op-volgenadt
te kunnen toepasfen. Integendeel loopen de berigten
over haren oorfprong , hare wijze van ontílaan , hare
toevallen , de behandeling enz. evenzeer uiteen , als de
onderfcheidene namen oneigenlijk zijn, waarmede men
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dezen geefel des menschdoms heeft willen aanduiden.
toch, var. afgeleid, is eene ziekte, die zich
door braking en ontlasting van gal kenmerkt; bij deze
ziekte echter is de uitftorting van gal in de darmbuis
veeleer geheel belemmerd, en worden er witte en heldere vochten uitgeworpen. De naam van Cholera mor bus is echter nog oneigenlijker: Cholera is zoo wel als
morbus een fub ftantivum , en niet, gelijk in No. 29,
bl. 62, van den Kunst- en Letterbode gezegd wordt, een
adjectivum. xompa komt reeds bij H I P P O C R A T E S
(de Epid. Lib. IV. Sect. 7. No. io.) en bij c EL S US
(Lib. IV. Cap. II.) als zelfflandig naamwoord voor.
Maar verder (ibid. No. 70) gebruikt HIPPOCRATES
ook het adjectivurn XoAepW.a met ,raoea, hetwelk wij ,
misíchien door eene druk- of fchrijifout ,vertaald vinden
door Cholera morbus. Veelligt mogen wij hier wel de
aanleiding tot dezen oneigenlijken naam zoeken. Wil
men dus den naam morbus blijven behouden, dan fchrijve men Cholericus morbus; niet Cholera morbus,
noch Cholerus morbus, gelijk op de aangehaalde plaats
in den Letterbode geleerd wordt. Maar ook over de
uitfpraak van €pa heerscht nog geen gelijk gevoelen.
Sommigen Iaten den klemtoon op o, anderen op c vallen. Dezen beroepen zich op de afleiding van xoa^, en
gebruiken de arfis of den ,accentos voor eene lange
Voetmaat; genen lezen, gelijk alle woorden op pa, ook
hier de e kort , en flaan minder acht op de verheffing of
arfis. Zonderling is echter de verklaring van eenen geneesheer, die, met zichzelven ingenomen, getuigde,
veel aan het Grieksch te hebben gedaan, en beweerde,
dat men in het Grieksch xoi pa , maar in het Latijn
Choldra lezen moest. — Maar hoe dan in het Hol
Rus -landsch,ietFrEgsch,Duit
dit ook zij, voor dezulken , die-fischenz.?—Ho
aan den naam veel waarde hechten en zich met xoxepa
niet kunnen vereenigen , meenen wij dien van ux o epu te
mogen aanbevelen.
Aangaande den oorfprong der ziekte verwondert het
xoxEpa
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ons, bij fommige Schrijvers aangeteekend te vinden, dat
N, in zijne Voyage aux Indes orientales, Amt.
1689 , reeds deze Oostindifche Cholera befchreven zou
hebben. Dit is echter zoo niet. Bl. 300 vermeldt hij
die ziekte , welke de Indianen Mordechi noemen , waarvan hij de teekenen aldus opgeeft: „ Ses fignes font
„ grande altération, douleur de.téte, inquiétude, fièvre,
„ delire, flux de vestre et vomisfement: le pouls es:
fort et inégal, les urines rouges ou blanches, mais
„ toujours claires " enz. Bij de Cholera , daarentegen,
is de urine-affcheiding onderdrukt; terwijl de Mordechi
zich noch door hevige krampen in den buik, noch der
ledematen , gelijk de Cholera , kenmerkt. Dat beide ziekten van elkander verfchillen, blijkt ook nog uit de VoD EL L 0

„

yage aux Indes orientales et d la Chine depuis 1774
jusqu'en 1781 van S 0 N N E it A T. Hier lezen wij, pag.
20o en very., een goed beeld der Cholera; waarna hij
van de ziekte Mordechi (in het Fransch mort de chien,
omdat Mordechi , van het Perzisch afgeleid , Jlerven,
vermoorden beteekent) in onderfcheiding der Cholera
-

fpreekt, terwijl hij dezelve enkel aan onderdrukte huid
(]apen in de opene lucht enz. toe--uitwafemng,h
fchrijft.
Misfchien is het niet geheel vreemd aan de waarheid,
aan te nemen, dat de van ouds genaamde Cholera , reeds door
H1PPOCitATES en CEi.sus op de boven aangehaalde
plaatfenen door ZACUT IJS LUSITANUS, enSYDENH AM in zijne Opera , als epidemifche ziekte befchreven ,
van denzelfden aard is als die gene, welke tusfchen en
bij de keerkringen in de laatfte jaren, het zij fporadisch
of epidemisch , geheerscht heeft , en aldaar , door onbekende oorzaken, een befwettelijk vermogen heeft verkregen, waardoor zij zich, eenigzins gewijzigd, maar heviger,
verder en ook naar Europa heeft kunnen verfpreiden.
Maar ook met betrekking tot de voorbefchikkende en
gelegenheidgevende oorzaken zoo min , als over de al of
niet befmettelijkheid dezer ziekte , fchijnt het pleit bij
fommige geneeskundigen volkomen beflecht te zijn. Zoe-

EEN EN ANDER OVER DE CHOLERA.

560

ken velen de voorbefchiktheid toch hij de zoodanigen ,
die aan eene buitenfporige leefwijze, aan misbruik van
geestrijke dranken fchuldig maken, of zich door infpanningen van de ziel of het ligchaam , door waken enz.
uitputten , of zich boven ne@rdrukkende zielsaandoeningen, als vrees voor befinetting, kommer, verdriet, niet
kunnen verheffen, en die eene weldadige opgeruimdheid
der ziele en het vertrouwen op eene zorgende Voorzienigheid ontberen ; zien fommigen wederom jonge kinderen en vrouwen meer verfchoond , dan oudere van jaren en mannen; de ervaring van anderen fchijnt, op
hare beurt, te leeren, dat de vatbaarheid voor de
Cholera , zonder deze oorzaken in aanmerking te nemen, bij kinderen van 4 tot 15 jaren geringer is dan
bij volwasfenen , en dat van de 15 tot 45 jaren de
vatbaarheid het grootfile is, doch de fterfte toeneemt ,
hoe ouder de lijder is. Dit wordt althans bewezen
door de volgende tafel van een Cholera- ziekenhuis te
Warfchau, aI Nov. 1.1. opgemaakt, waarin zich toen
405 zieken bevonden:

LEEFTIJD.

GENEZEN.

GESTORVEN
—^...^^,._yr.— I
binnen na a4 uren. Zamen.
24 uren,

TOTAAL
der genelenen en
Be4orveuen.

van 4 tot I5 jaren

13

3

7

Io

23

15-25—

71

5

I2

17

88

25

91

— 35 —

57

II

23

34

35 -- 45 —

45

15

29

44

89

55 —

20

17

18

35

55

55-65—
65 -° 8 o —

9
4

2!
7

13
5

34
I2

43
16

TOTAAL

219

I86

405

45

TOTAAL

Doch ook met de beoordeeling der opwekkende of

gelegenheidgevende oorzaken is het niet veel beter ge-
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legen. Zij, die de befinettelijkheid niet aannemen en de
ziekte in de warmere luchtftreken hebben waargenomen ,

fchrijven haar aan het gebruik van veel en (echt voedfel,
bedorven rijst , onrijpe vruchten , aan den invloed van
eene zekere finetfcof in den dampkring, aan groote hitte,
aan onderdrukte huiduitwafeming en derg. toe , waardoor
zij nu eens fporadisch dan epidemisch - zou heerfchen ;
en zij fchijnen niet te bedenken , dat , wanneer ook deze
oorzaken eene doodelijke Cholera vermogen voort te brengen , dit nog geenszins tegen het beflcaan eener finetfiof
fpreekt, die, in het bloed of de afgefcheidene vochten
voorhanden, eenen - gezonden mensch befmetten kan. Die
deze ziekte in het Rusfifche rijk hebben waargenomen,
zijn dan ook veelal , door de noodlottige gevolgen , die
hun het vroeger gevoelen van niet-befmettlijkheid berokkend heeft, en waardoor vele beproefde voorbehoedmiddelen, quarantaines , berookingen en derg. verzuimd en
nagelaten , ja zelfs verboden werden , genoeg van hunne
dwaze meening overtuigd geworden; en het is , ter liefde
der menschheid, te hopen, dat zij eerlang door allen,
die aan de waarheid daarvan nog twijfelen mogten ,
hierin worden nagevolgd , tot bevordering waarvan ongetwijfeld ook zal moeten eirekken , dat men , bij de
eerfle verfchijning der ziekte op eene plaats, de wijze
van overbrenging naauwkeurig gadefa en de verfpreiding der ziekte als op den voet volge , hetgeen altijd
gemakkelijker zal wezen, dan wanneer er reeds vele menfchen te gelijk door zijn aangetast en de ziekte voor epidemisch doorgaat.
,

(I-Jet vervolg en hot hierna.)

MMENGELW.

1831. NO. la.
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LEERREDE.

LEERREDE TEGEN DE MOEDELOOSHEID TEN AANZIEN VAN
HET BEHOUD ONZES VADERLANDS.

Door
C. W. WESTERBAEN,

Leeraai bij de Remonffrantsch- Gereformeerde Gemeente te
Am flerdam.

MATTH. VIII: 26a. „ jezus zeide
tot zijne leerlingen: 1/Vat zijt
gij vreesachtig, gij kleingeloo-

vigen !

N

iet zonder goede reden eerbiedigt en roemt men nog heden , als wijs en edel, het gedrag van de Romeinfche Raads.
heeren , die, na de beruchte nederlaag hunner legerbenden
bij Cann4e , veroorzaakt door de onvoorzigtig- en vérmetel.
heid van één hunner Veldheeren, toen de verfiagenheid en
wanhoop des Romein!chen Volks zoo groot waren , dat men
H A N N IB A L weldra voor de muren van Rome verwachtte,
dien zelfden strafbaren Veldheer, aan het hoofd van het
rampzalig overfchot zijns geslagen legers cerugkeerende , niet
alleen met eerbewijzen te gemoet gingen, maar ook plegtig
bedankten, omdat hij aan het behoud des Vaderlands niet
gewanhoopt, noch het aan zijn jammerlot overgelaten, maar,
door het verzamelen zijner verfirooide benden , getoond had,
dat het nog konde gered worden. — Dus werd die Staat, na
de geduchtfe ramp , behouden, wiens burgers, na eene
kortftondige vertwijfeling, meer ware grootheid en zedelijke
kracht betoonden, dan dikwerf, als zij, door de overwinning geleid, hun Kapitaal zegevierend beklommen. Het is
moed , flandvastige mannenmoed, welke door tegenheden
beproefd moet worden , en , na geduchte (lagen , meest kan
fchitceren. liet is moed , welke, naar mate hij meer groot.
heid van ziel vereischt, des te eerwaardiger en luisterrijker
wordt. Het is moed, in kommerlijke tijden, welke den wijze
kenmerkt, den burger vereert, den held verhoogt, en het
eenigfe redmiddel is, om gevaren af te keeren, rampen te leni_
gen en alles te behouden. Moedeloosheid, integendeel, is altijd
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een vernederend bewijs van eenen overheerden geest, van
een bekrompen bars, geringe deugd en zwakke godsvrucht.
Zij onteert dus altijd, in meerdere of mindere mate, vooral
den man, die haar blijken doet, en maakt het verderf ge.
wis, dat anders nog te keeren was. Gelijk zij alle foorten
van ellenden verbaast, zoo maakt zij die ook veel geduchter,
en waar zij ook den mensch of den burger moge aangrijpen, den Christen behoorde zij nimmer te overmeesteren;
want zij is zoo firijdig met de vaste beginfelen van zijne
Godsdienst, als jzzus haar, in onze tekstwoorden, bij

zijne leerlingen, fchoon door geduchte gevaren bedreigd,
ernflig te keer gaat en beflraft. Zij bevonden zich, name.
lijk, met Hem, in een klein vaartuig, op de zee van Tibe.
rins. Dit was wel llechts een meer, of binnenzee, maar
door hooge rotsbergen omringd , en dus aan onvérhoedfche
en hevige ftormen blootgeíleid. Thans werd zij zoo hevig
beftookt,

dat het woeden en brullen des onlluimigen ele-

ments weldra den angst der leerlingen , fchoon bevarene en
hieraan gewone zeelieden en visfchers , ten top deed flijgen i
want de

golven overdekten het fcheepje, en vulden het

fchier geheel, zoodat alles eenen onvermijdelijken dood
dreigde. Het verhaal van een der Evangelisten zegt toch
uitdrukkelijk : zip' waren on nood. Alvorens had ; a z u s, alle
zorgen wentelende op zijnen Hemelfchen Vader, van arbeid en
waken -afgemat, zich ter ruste begeven, die Hij, bij den toen
nog flillen gang van het vaartuig, gemakkelijk vond. Doch, nu
het onweder zoo geweldig ophak , werd Hij door het nood.
gefchrei zijner leerlingen uit den flaap gewekt. Her is blijkbaar, dat zij niet flechts vreesden voor het verfchrikkelijk
gebulder van wind en zeeën; maar, reeds moedeloos, fchijnen zij de hoop opgegeven, en flechts geroepen te hebben:
Heer! behoed ons , want wij vergaan. Niet zoo zeer tegen hunne
vrees, als wel tegen hunne vertwijfeiing, fchijnt dan zijn billijk verwijt gerigc te zijn geweest: Wat zijt gij vreesachtig,
gij' kleingeloovigen ! Want om vreesachtig te zijn, was het
gevaar waarlijk groot en dringend genoeg; maar dit woord
zegt meer in het oorfpronkelijke, en geeft te kennen, dat
zij door ; a zus voor lafhartig en ontbloot van waren moed
gehouden werden, en hun vertrouwen op Hem bijna geheel
verloren hadden, gelijk de naam van kleingeloovigen duidelijk
te kennen geeft. — Tegen der LEERLINGEN moedeloosheid en vertwijfeling fprak dan ja z u s onze tekstwoorden uit ; tegen
Rra
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ONZE, hoezeer in de droevige omftandigheden van dezen
tijd , moet even zeer mijne rede tot u zich verzetten , wel.
ker voorname inhoud ons, zoo wij hopen, zal overtuigen,
dat wij aan het behoud onzes Páderlands niet mogen wanhopen . -- Doe Gij , Almagtige God! ons deze waarheid zoo
gevoelen, dat wij met de noodige kracht en moed bezield
worden , om , met Uwe hulp , het land onzer geboorte en
inwoning eenmaal behouden over te leveren aan onze na-

de

komelingen 1 Amen.
Gelijk JE z v s' leerlingen, in de gefchettle omfandigheden,
bevreesd waren , omdat de nood hoog geklommen was, zoo
is ook onze roeiland, als Nederlanders, thans zoo ongunflig,
dat wij onze vrees wel gegrond mogen achten. Hoe lang en
hoe veel , toch heeft ons Vaderland , in onzen leeftijd , niet
reeds geleden, eer de tegenwoordige nood die hoogte bereikt
heeft, welke ons thans doet bidden om uitkomst ! Hoe vele
taatkundige omwentelingen hebben, in de laatfie tijden, onze
grondvesten gefchokt , en , al meer en meer, den afgrond
voor ons geopend ! Reeds eene halve eeuw lang zijn wij ,
Hechts met geringe tusfchenpoozen , in hardnekkige en hoogst
kostbare oorlogen gewikkeld geweest, en, bij herhaling,
door vreemde legers overfiroomd geworden. Vijanden en dus genoemde vrienden hebben van het vette van onzen grond
tot walgens toe gebrast. Men heeft de kunst, om ons uit
te mergelen, tot eene verwenschte regelmatigheid gebragt
gehad, de bronnen van onze welvaart, ja van geheel ons
tijdelijk bettaan , grootendeels, verilopt en uitgedroogd, en
ons tot eene ellende doen zinken, welke de angstvalligheid
zelve, in de dagen van onzen bloei, naauwelijks mogelijk
heeft kunnen achten.
Zoo jammerlijk verzwakt, en door fchok op fcbok geteisterd, vond ons de trouwe WILLEM DE EERSTE, de tweede
van dien grooten naam , naast God onze tijdelijke verlosfer.
Door zijn wijs en vaderlijk bewind, hoe zeer ook door vele
tegenfpoeden belemmerd, en door allergeduchtfle rampen der
natuur nu en dan zeer moeijelijk gemaakt, waren wij naauwelijks tot eenige verademing gekomen, of een langdurige,
afmattende en hoogst kostbare krijg, in eene onzer belang_
rijkíte bezittingen aan gene zijde van den oceaan ,putte onze
fchatkist uit, en beroofde ons van een aanzienlijk aantal
onzer dappere verdedigers. Inderdaad, indien wij een wel
tafereel in de gefchiedenisfen vonden, dat al de-gelijknd
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flagen en veelfoorcige ellenden vereenigde , welke, in de
laatfile vijftig jaren, nu bij afwisfeling, dan te zamen, ons
Vaderland hebben geteisterd, dan zouden wij ons een land,
dat zoo veel, in zoo korten tijd, ondergaan moest, als onherifelbaar verloren, althans als naauwelijks bewoonbaar
moeten voornellen. Dat het nu nog heden beftaat , en wij ,
in den jongflen tijd, nog vele gelukkige dagen in hetzelve
hebben mogen doorbrengen , dat moeten wij , menfchelijkerwijze, aan de onvermoeide zorgen, gematigdheid en voor
hem, het geëerbiedigd Hoofd onzer Regering,-zigthedvan
dank weten, die het flingerend roer van de reeds lang gebeukte en naauwelijks meer drijvende kiel in fterke vuisten
klemde, en ons de hoop deed fcheppen , om eenmaal , na de
herilelIing von de grootïie fchade , in eene gelukkige haven
gefluurd te worden. Maar, zoo wisfelvallig zijn alle men.
felijke zaken, zoo ijdel alle onze vooruitzigten op tijdelijk geluk !
ziet, daar komt een onverwachte ílorm uit het Zuiden op , die ,
met eene woede, fchier- zonder voorbeeld, het reeds zwakke
en veege flaatshulkje terugfaas en op eene der menigvuldige
banken of klippen dreigt te vermorzelen. — Doch laat ons
eigenlijk fpreken , Toehoorders 1 De beeldfpraak , die wij
bezigden , mogt u foms de wezenlijke grootheid van het gevaar, dat ons dreigt, min volledig en juist leeren kennen. Het
is noodig, zullen wij behouden worden, dat wij het niet
gering achten. Wat hebben wij , federt nu bijna een geheel
jaar van infpanning en worlteling tegen onze trouwelooze
en verbitterde naburen , vernomen • dat onze hoop op de
handhaving van ons reeds erkende regt door de Mogendheden van het zodgenoemd befchaafde werelddeel vervullen kon ?
Waren wij niet geheel aan onszelve overgelaten, en genood.
zaakt, om alle onze natuurlijke en zedelijke krachten ter
behoudenis des Vaderlands te overfpannen? Heeft men niet
ons geduld uitgeput, ons door valfche beloften bedrogen,
verraden, opgeofferd en gedwongen, om ons regt dooreigene
magt van wapenen te doen gelden , wilden wij niet het erf
onzer Vaderen, van kracht en welvaart beroofd, aan een
nageflacht, dat oils vervloeken zou, overlaten? En nu wij,
door de voorbeeldelooze koenheid van ons Bewind, door de
zelfverloochenende volharding en trouw en vaderlandsliefde onzer Landgenooten, door de dapperheid onzer Krijgslieden en Burgers , grootendeels vrijwillig ten ftrijde gevlogen , en voorgegaan door het beleid en den heldenmoed var. des Konings wakkere Zonen, in weinige dagen reeds onbegrijpelijk veel hebben
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gedaan, om onze vijanden tot een billijk vergelijk te dwingen,
komen eenige gewetenlooze Staatsmannen, met eene onbefchaamdheid zonder voorbeeld, den loop onzer overwinningen
door eene groote overmagt ter gunfe der Belgen fluiten. Grievende, verfchrikkelijke waarheid! ja , ons dreigen geduchte
gevaren , en dat wij vreezen, is niet min natuurlijk, dan het
bij JEZUS' leerlingen was, toen zij uitriepen : Heer, behoed
ons! Zoo mogen wij dan, met hen, wel bidden; maar nimmer daarbij voegen: want wij vergaan. Hierin toch bedrogen zij zich. Het was moedeloosheid , het was vertwijfeling,
die dezen kreet deed hooren. Zij vergingen niet, maar werden behouden , want zij hadden ja z u s en zijne magt aas
boord; en dit laatfe maakte hunne wanhoop inderdaad berispelijk. Zoo moge dan onze vrees maar al te gegrond
zijn, maar nimmer moet zij ons tot moedeloosheid voeren.
Neen, niet neêr/laan, maar opwekken moet zij ons; want
daartoe gaf God ons het heerlijk vermogen , om vele gevaren, die ons dreigen, vooruit te zien, opdat zij ons niet
onverhoeds overvallen, maar wij er ons tegen wapenen zouden met moed en kracht. Niets toch is op zichzelf reeds
een geduchter vijand, dan moedelooze vertwijfeling, en,
wat er ook gebeure , nimmer moet men aan het behoud des
Vaderlands wanhopen, of het is zeker verloren. Onze
Vaders deden het nimmer, en, hadden zij het gedaan, zij
zouden het Vaderland niet voor ons behouden hebben. Hij,
die daar boven a1 de kijken der aarde ten troon zit, die
hun een fchild en beukelaar was, die hun zoo dikwijls
den onverwachtíien en zonderlingtlen bij band en uitredding
fchonk , — Hij , die hunne God was , is ook de onze , en,
gelijk j E zus in de geduchtfte gevaren met de zijnen was ,
zoo zal zijn Hemelfche Vader, die ook onze 'Vader is , ons
begeven noch verlaten in eeuwigheid. Wat toch heeft ons
Vaderland immer gedreigd, wat zelfs getroffen, waar Hij geene
hulp verleende , geen moedbetoon zegende , geene redding
fchonk ? en , wat ons ook tegenwoordig moge aangrimmen ,
het is nog onvergelijkbaar met dat van vroegere dagen,
waarin Hij zijne almagt en goedheid altijd verheerlijkt heeft.
Herinnert u lechts het tijdvak van onzen oorfprong als Natie,
welke zich eigenlijk van het begin der Spaanfche beroerten_
dagteekent, toen de wreede tirannij van Benen FILIPS ,
wiens gebied zoo uitgebreid was, dat de zon in hetzelve
nooit onderging, al, wat ons dierbaar was, met voeten
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toen zijn bloeddorflig bijgeloof alhier de Inquifitie
trad,
invoerde, -- toen een V A R G A S, een A L V A, in zes jaren

tijds, meer dan 18000 brave burgers door beulshanden om
het leven bragten , — toen honderdduizenden het land ver
doch grootendeels um het te herwinnen , — toen-lietn,
gansch Nederland in duisternis en fchaduwe des doods zat.
Wie gaf toen licht in 't bang gevaar? Wie fchonk redding
uit de kaken des doods? Het zijn de goedertierenheden des
Heeren geweest, Toehoorders 1 dat wij niet reeds in onze
kindschheid, als Nederlanders, vernield zijn geworden. Zon
zonder leger, zonder bondgenoot, wortlelden-derfchatkis,
toen onze Vaders tegen den magtigften der Koningen op
aarde, die, bij aanhoudendheid, de fchatten van Peru en

Mexiko en de bloem der geoefendfte krijgsbenden tegen hen
aanvoerde. En, echter, overwon hun vaste moed, want God
was met hen. Hij fchonk hun een' WILLEM VAN ORANJE,
die met wijsheid den grondflag van hun ítaatsgebouw legde,
een' mane die den aandrang der mismoedigen, om een verbond met eenige buitenlandfiche Mogendheid te fluiten, dus
kon beantwoorden; „ In vasten verbonde, ja, fta ik, en
„ heb het, vóór het aanvaarden der verdrukte landzaten, met
„ den opperíten Vorst der Vorfien gefloten, die nooit zijne
„ betrouwers te leur fielt, en, gewisfelijk, ten laatfe, uwe
,^ en mijne vijanden te fchande zal maken." Neen, gij allen ,
die iets van de gefchiedenis uws Vaderlands weet, gij weet
het ook, dat noch menfchelijke kracht en wijsheid, noch
edelmoedige opofferingen, noch zelfs de dapperheid van de
vroegere roemrijke befchermers van onzen vaderlandfchen
grond alleen die wonderen kunnen gefehapen hebben, welke
de Godheid alleen fcheppen kon. Met dezen bijiland ftreden
zij tachtig jaren , en overwonnen , omdat zij, voor eene regtvaardige zaak, met God in oog en hart, ilrijdende , aan de
eindelijke overwinning nimmer gewanhoopt en daartoe niets
gefpaard hebben. Daarom beval God ook de krachten der
Natuur, om hen te redden. Toen eens hunne vloot, op
dat oogenblik hunne voornaamste en bijna eenige flerkte, op
ondiepten vervallen was en , in het ijs bezet zijnde, verloren
fcheen , en, om den vijand niet in handen te vallen, door henzelve verbrand zon worden, toen juist deed God een' wind
opfieken , die , voor een oogenblik , liet water dermate opítnwde , dat liet ijs fcheurde en de vloot behouden werd. —
Toen daarna het afgema tte en uitgehongerde Leyden weldra
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in der Spanjaarden magt zou vallen, en daardoor geheel
Holland voor hen bloot liggen, toen deed God, door eene
zonderlinge windkeering, een' watervloed opdagen, die de
Spanjaarden verdreef, Leyden zaligde, en het land, hoezeer
grootendeels verdronken , niet verloren deed zijn , want nog
In dat zelfde jaar kon men er het vee In weiden. — Herinnert
u nog een later tijdvak, toen zich Engeland, Frankrijk, Keu len en Munjler te zamen tegen ons alleen verbonden. Reeds had.
den zij onze gewesten onder elkander verdeeld. Drie onzer Provincién waren, als door een' tooverfag, fchier geheel in hunne
magt gevallen en Holland half veroverd , en dat in een tijd.
flip van eene woedende partijfehap , die tot burgeroorlog genaderd was, terwijl overal angst en fchrik, verwarring, wantrouwen en radeloosheid heerschten en eene geduchte zeemagt onze kusten bedreigde. Toen werd dezer vijandige zeemagt, door eene buitengewoon langdurige ebbe, het landen
belet, en , fehier gelijktijdig, werd de vijandige lapdmagt,
vroeger door het ijs over onze over(troomde Ianden begun(tigd, nu, door een' onverwachten en fnel doorwerkenden dooi,
van het ijs begeven , en tot den aftogt genoodzaakt.
Maar ik fpreek niet alleen van oude dagen. Wij zelve
zuchteden , nog vóór zeventien jaren , onder Frankrijks
ijzeren juk. En ook dit hebben wij, wat ons Vaderland
betreft, zelve, met Gods hulp, door moed en kracht verbroken. Het ontzettendst gevaarte der dwingelandij is ingeítort, en wij, fchoon daarvan een gedeelte uitmakende, zijn
er, fchier wonderdadig, niet onder verbrijzeld. Nog naderhand, op Waterloo's velden, zou de dwingeland , in weerwil
van de dapperheid onzer getrouwen , ons weder overwonnen
hebben , had God niet, door meer dan ééne bijzonderheid ,
die wij toevallig noemen, deszelfs overmagt gefnuikt. — Zoo
behoeven wij dan niet naar vreemde landen of verre tijden
te gaan, om ons vertrouwen op God te ver[lerken. Hier,
op onzen vaderlandfchen grond , heeft de Almagtige zich
dikwijls leeren kennen als den Algoede tevens, fchoon je.
gens een zondig Volk. Hier, in dit zelfde gebouw, te zij.
tier eere geflicht, heeft vaak voor de redding, door Hem
gefchonken, het danklied weêrgalmd. — Dit alles, Nederlanders l biedt ons de ondervinding van Gods befcherming
aan. En wij zouden moedeloos worden, -- wij zouden
wanhopen aan onze behoudenis bij veel mindere gevaren
en veel grootere hulpmiddelen , dan onze Voorouders , dan
wij zelve, bij vroegere rampen, bezeten hebben ! Ik wil nu
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niet treden In derzelver vergelijking met de tegenwoordige,
om niet al te bekende zaken te herhalen; veelmin wil ik
mij wagen aan (taats- of krijgskundige befpiegelingen over de
mogelijk- of onmogelijkheid om ons al het kwaad te berokkenen, dat men ons dreigt , want niet alwat dreigt, treft ook
den mensch ; allerminst wil ik mij in ftaat achten , om u,
voor het tegenwoordige , een guntlig uitzigt op menfchelijke
hulp te openen , daar ik op de vraag; Wie zal ons het goede
doen zien? alleen kan antwoorden met de bede : Yerhef gij,
o God! over ons het licht van uw aanfchijnl maar dit moet
ik u toch herinneren: Ilet land , dat (feeds een tempel was ,
en nog heden is , van ware godsdien(lige en burgerlijke vrijheid , — één van die weinige landen in Europa, dat zich in
dezen woeligen tijd heeft blijven kenmerken door zucht voor
orde en wet , door eendragt en ware vrijheidsliefde', door
gehechtheid aan flaatsregel en Koning , — het land, dat
immer aan de Volken der aarde het voorbeeld gaf van alwat
belangrijk mag heeten voor de verlichting en befchaving van
den menfchelijken geest , — het land , dat in deze dagen , in
weerwil van veler verbastering , nog door zoo vele opoffe_
ringen voor hetzelve , door zoo vele fchitterende blijken
van trouw, moed en liefde vereerd , en waarvoor zoo veel
heerlijk bloed ge[lort wordt, — dat zoo vele edele jongelingen, kloeke mannen en waardige vrouwen en moeders bevat,
en waarin geheele fchatten uit het diepst der beurzen vrij
voor deszelfs behoudenis, — dat land mag-wilgvoejn
gerust aan Gods befcherming worden aanbevolen. Had Hij
het niet willen behouden, Hij zou het niet immer zoo krachtig gehandhaafd, zoo onverdiend en mild gezegend, en vaak
zoo zonderling en blijkbaar behoed hebben; — het moest
dan onder zoo vele (lagen , als wij u herinnerden, reeds lang
bezweken, onder zulk eene zwaarte van jammer reeds lang
weggezonken, en zou niet, tot op dit zelfde oogenblik toe, in
vele voorname opzigten, boven de meeste Volken van ons
werelddeel , mild beguniligd zijn geworden. Onder deze
voorregten tel ik inzonderheid dit, dat God ons eenen Koning gaf, door velerlei tegenfpoeden wijs geworden, en gehard, om pal te slaan in de ftormen des levens, — die het
eerfte en voornaamile vereischte van een' Vorst bezit, de
deugd namelijk van een edel :nensch , — arbeidzaam en rusteloos zorgvuldig voor de belangen van zijn Vaderland en
Volk, waarvoor hij alles toont veil te hebben , — gematigd en
zachtmoedig van geest, en meester van zijne hartstogten, —
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desniettegenllaande doorzettend, om een edel doel te berei.
ken, zoo lang er de mogelijkheid toe beflaat, en, waar
deze hem begeeft, een groot zelfverloochenaar, — een op.
regt Christen , daarom ook een groot voortlander van ware
verlichting, van burgerlijke en gewetensvrijheid, van alle
nuttige werkzaamheden, hoe ook genaamd , vooral van wetenfchappen en kuufien, — een eerbiedig beminnaar van wet
en orde, — voorbeeldig getrouw in het houden van den eed,
daaraan gezworen; en, om dit alles, niet te dulden en doodelijk gehaat bij onze.oproerige naburen. -- Zulk eenen Koning heeft de Voorzienigheid zelve, door velerlei lotwisfeling, voor ons gevormd, — in vele grievende omfiandigheden krachtdadig onderlieund , — tegen alle onze verwachtin.
gen eenmaal te onzer hulpe doen toefnellen, — tot heden toe
voor alle lagen zijner vijanden behoed, — boven hoon en
laster verheven, — en , onder de veelvuldige afmattingen,
fmartelijke teleurflellingen en verdrietelijke tegenwerkingen
eener hoogst moeijelijke regering, naar ligchaam en geest
gezond voor ons bewaard. En, na zoo vele ondervindingen
van Gods bijftand in nog grootere gevaren, dan ons heden
bedreigen, — na zulke fchitterende blijken zijner befcher•
ming en uitredding, — nadat Hij zulk eenen Man aan het
hoofd onzer zaken Relde en blijkbaar onderfleunde, zouden
wij nog angstvallig wegzinken, en bij eiken nieuwen te
moedeloos, het Vaderland weldra verloren ach--genfpod,
ten! Toehoorders! is dat mannelijk, is het Christelijk, is
het in den geest onzer Vaderen, die, in den jare 1672, toen
alles reddeloos fcheen, den geduchten L 0 DEW IJ K DEN XIV
voor imffei dam nog zouden gekeerd hebben , zoo hij niet
eerder gevloden ware? Is niet alles, wat naar moedeloosheid
zweemt, ondankbaarheid voor den zoo dikwijls genoten bij
dat het vertrouwen op God,-ílandveAmgti?Is
nimmer
begaf,
zelfs niet, toen hij voor
DAVID
eenen
dat
zijnen eigen zoon zijne hoofditad moest ontvlugten , om haar
dapper te hernemen , — dat DA N IE L bijbleef , toen hij , in
verre ballingfchap, ook liet gruis van zijn Vaderland bleef liefhebben , in de hoop op deszelfs herflelling, — dat J E z u s nog
fleeds al het mogelijke deed beproeven, om Jeruzalems ver
te keerera ? Is dat het vertrouwen op den Hemel--woesting
Vader,
dar Hij ons leerde, — de moed , waarmede
fchen
lIij den kruisdood tegeutrad, — de volharding in het goede
en edele, bij den geweldigen tegenfiand, en met Golgotha
voor zich ? Nederlanders ! dat wij toch bewonen , Christenen
-
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te zijn, en niet, bij elke ongunflige tijding, beven en treuren , alsof er geene hoop meer ware ! Er kunnen, er zullen
ons, misfchien , nog vele onguni}ige berigten ter oore ko.
men , zonder dat onze zaak daarom verloren is. Dat ongunfEige hebben wij van den tegenwoordigen toeland der zaken,
nu en dan, te verwachten, en wij doen wél, als wij er ons
op voorbereiden; maar, wat er ook gebeure, er zou nog
veel, zeer veel moeten gebeure, eer die zaken reddeloos
zouden zijn. De vijand vlugt reeds allerwegen voor onze zege.
vierende wapenen; en zijne medehelpers, indien deze hun
aanval tegen ons durven doorzetten, Indien zij niet on.-ne
derling door wantrouwen verward worden , indien, helaas!
onze overwinnende helden tot binnen onze grenzen moesten
terugkeeren, (*) dan ilea ik toch vast, dat onze betoonde moed
en kracht ons, bij nieuwe onderhandelingen, voordeelig zullen zijn , — dat wij ons goed en bloed niet geheel vergeefs
zullen gefpild hebben, — dat God onze trouw zal vergelden,
en dat men het onregt niet zoo verre zal durven drijven , van
ons op nieuw tot vernederende en verderfelijke voorwaarden van fcheiding te dwingen; dan blijft het nog zeker,
dat wij}, voor het oog van heel de wereld, door glorierijke
wapenfeiten onze eer gered, onze zedelijke kracht verdub..
beld en onzen vijand verlamd hebben, — dat daardoor ons
ontzag gehandhaafd, de verzoening van onzen dapperen
Kroonprins, onzen toekomuligen Koning, met geheel de Natie heerlijk gefloten is , en dat wij , in allen gevalle, niet
fchandelijk zullen vergaan.
Welaan dan , Landgenooten ! moed gehouden en niet ver.
faagd. Geene klagten of tranen kunnen het Vaderland redden. Maar bidden, vertrouwend bidden tot Kem, die ons
nimmer begaf, die ons dit land toevertrouwt als een heilig_
dom van wet en regt, van waarheid en Christendom, die
ons alles, alles doet medewerken ten goede, dat geeft
ons kracht; maar Gods mogendheden na te gaan en dankbaar
te verheerlijken in de gefchiedenis onzer Vaderen cn van
ons eigen leven, dat geeft ons vertrouwen en fterkte; maar
bedaarden moed te wonen in het barnen der gevaren , en
dien moed alzoo mede te deelen aan allen, die ons omringen, dat doet ons , in alle omftandigheden, de beste maatregelen nemen voor ons en de onzen, al ging ook her Vader.
land verloren. Maar het zal niet verloren gaan , zoo waar(*) Dit telde ik op den 14 Augustus I.I.
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achtig als God leeft, wanneer bij dit alles een getrouw en
ijverig werken gevoegd wordt, evenredig aan den ijver onzer
vijanden te onze verderve. Dan hebben wij nog een leger
en eene vloot. Dan kunnen wij hun des noods, al waren het ook
Franfchen , middelen van tegenweer doen gevoelen , die zij
niet kunnen gebruiken, vestingen, rivieren, moerasfen,
fmalle wegen en geduchte overffroomingen. Dan zullen
wij , met God, zegepralen. Maar dit werken fluit veel in
zich. Het moet fpoedig, vaardig en fchier rusteloos gefchieden, niet naar eigen willekeur, maar naar den Koninklijken
regel, die alleen tot een goed einde kan leiden; maar met
volharding, al valt het foms ook zuur en bang; maar met
zelfverloochening , zoo als vele edele jongelingen en mannen ons voorgingen; maar dat voorbeeld moet, zoo het ver.
eischt wordt, nog veel algemeener gevolgd worden. Een
ieder , die kan , moet willen , zal men niet de vernederende
vraag moeten verduwen: Zin uwe broeders ten flrijde getogen , en zit gij thuis gebleven? Hebt gij het bloed van zoo
vele getrouwen en dapperen ongewroken gelaten? Hebt gij
alzoo de vrees helpen • vergrooten , dat het nutteloos zal vergoten zin =? Neen, Landgenooten ! die finet moet niet kleven op iemand, die zeggen durft, dat hij den Koning en
het Vaderland liefheeft. Wat zouden wij toch , na deszelfs val, anders te wachten hebben, dan op zijn best een
fchandelijk leven, vol verdriet en ellende, dan diepe vernedering, armoede en flavernij? Zulk een leven moet het
onze niet worden. Doch wie, of wat zou dit keeren bij
veler fiaége moedeloosheid? Deze zon het wrakke vaar
tuig, waarin wij geflingerd worden, aan de woede der elementen overgeven; want zij zou onze nog overige krachten
rooven en een verraad zijn tegen de nakomelingfchap. —
Om dit niet te plegen, moeten wij ook werken met ons
geldelijk vermogen; hij vooral, die niet anders werken kan.
Van hoe verbazend veel belang dit is, om het fchip van
(iaat te behouden, behoeft geene aanwijzing. Daartoe moeten thans offers, groote offers gebragt worden, gelijk vele
edelen ons daarin blijven voorgaan. Ja, ook dit voorbeeld moet algemeen gevolgd worden , of wij verraden
die edelen , die op onze navolging rekenen , en verijdelen hunne bedoeling. Een ieder kan iets offeren op het
altaar des Vaderlands; hij kan, ten minfte, het zijne
doen ter verpleging van de vrouwen en kinderen van ten
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ítrijde getrokken mannen en vaders , en ter verpleging van den
gewonden, maar onverwonnen krijgsman. Met eene beuzeling is
de zaak wel niet te redden ; doch waar ieder mingegoede
zijn penningsken offert, waar ook de dienstbare t ten dank
voor de duurzaamheid van een kommerloos beflaan, iets van
het overtollige geeft , dáár zijn die beuzelingen te zamen
zeer gewigtige fommen. Maar de meesten , verre de meesten van u zijn tot aanzienlijker giften nog in Raat. Zij befleden
die dagelijks voor hunne weelde. Hunne kleeding , hunne
fieraden , hunne nietigheden moeten hun althans niet meer
waardig zijn , dan de behoudenis des Vaderlands ep der Vrij.
heid, of hunne weelde zou hen of haar braadmerken met eene
onuitwischbare fchande. Wee, wee een ieder, die niets
wil aftiaan om alles te behouden ! Met alles te willen be.
houden , zal men alles verliezen , en als het te laat is, zou
het klagen en kermen zoo oneindig als nutteloos zijn. Landgenooten ! weest dan flechts niet te vreesachtig; vertrouwt, kom.
roerloos en bedaard , op Cod, den grooten Helper, en doet
het goede. Laat u geene moeite te groot, geen offer te
kostbaar , geene rust te zacht, geen genot te liefelijk, geene
weelde te vleijend zijn, om haar aan het Vaderland te fchen.
ken. Ja, het Vaderland eischt die offers met dringend ge.
zag, op dit oogenbiik vooral ; en hoe het vervolgens ook
moge afloopen, het behoeft, het zal nog lang zeer veel
behoeven. Nog veel meerdere inkrimping van kostbare ver
thans ongeoor--maken,vuithfclderpa,vn
loofde weelde , nog magtiger infpanning van onze ligchaamsen zielsvermogens tot meerdere werkzaamheid eischt des
zelfs behoudenis. En wordt die eisch overal regt verftaan
en gehoorzaamd, dan zal het nogmaals behouden, en mis.
fchien gelukkig overgeleverd worden aan uwe kinderen, die
alsdan uwe asch zullen zegenen, en anders hun leven ver.
wenfchen, in een land, door hunne ouders blootgegeven
aan barbaren en roovers!
„ Welk een moed [zegt de Abt R AY N A L, een Fransch
Geleerde, tot ons] kan men niet verwachten van een Volk,
dat tot zichzelven kan zeggen: De grond, dien ik bewoon,
heb ik zelf vruchtbaar gemaakt; ik ben het, die hein ver
hein gefchapen heb. Deze geduchte zee , welke-fierd,
onze velden bedekte , breekt tegen de dijken , met welke
ik haar beteugelde. Deze lucht, weleer door flilfiaande wateren met pestdampen bezwangerd, heb ik gezuiverd. Door
mij rusten prachtige Reden op het flujk , dat de oceaan aan-
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fpoelde. De havens, die ik aangelegd, de kanalen , die ik
gegraven heb , zijn de mijne. Het erfdeel van andere Volken beftaat meestal in bezittingen , die de eene mensch den
anderen betwist; maar het erfdeel, dat ik mijnen kinderen
zal nalaten, heb ik aan de elementen ontroofd , die eene
zamenzwering gemaakt hadden tegen mijne woonflede; doch
ik
keben meester gebleven. Hier heb ik eene nieuwe natuurli
, eene nieuwe zedelijke orde gefchapen. Welk eene
beweegreden, om uw Vaderland lief te hebben !" Welk
eene beweegreden, (voegen wij er bij) om ons Vaderland
met onze goederen, met onze vermaken, des noods met
ons leven te redden, door onzen moed te bewaren, en nimmer te wanhopen aan deszelfs behoudenis! Moge alzoo de
Algoede onzen arbeid en onze offers daartoe zegenen, op
onze ootmoedige bedel

TAFEREELEN VAN RUSLAND.

(Vervolg van bl. 480.)
Het Gezellige Leven.

E

ene voorname deugd der Rusfen is de gastvrijheid. Hier.
toe draagt zeker de goedkoopheid der levensmiddelen veel
bij. Met weinig moeite wordt een huisgezin onderhouden.
Evenwel zijn er ook oorden , waar deze gunflige omftandigheden geene plaats hebben, en toch de gastvrijheid niet min.
der is. Deze eigenfchap fchijnt den Rus aangeboren te zijn,
gelijk trouwens deze deugd in de oostelijke landen der oude
wereld te huis behoort, en zeldzamer wordt, naarmate men
verder van daar zich verwijdert.
Dat het in een land , alwaar men op gastvrijheid zoo veel
prijs ftelt, niet aan genoegens der gezelligheid zal ontbreken , is ligt te begrijpen. Deze genoegens zijn van dien
aard, en kenmerken het Rusfifche volkskarakter op zoodanige
wijze , dat dezelve wel verdienen , hier nader befchouwd
te worden.
Van wandelen houdt de Rus zoo weinig, als ergens een
Oosterling. Daarom vindt men (de beide hoofdfleden en de
noordwestelijke landfchappen , waar Duitfche zeden heerfchen,
uitgezonderd) noch openbare wandelplaatfen , noch tuinen ,
die tot uitfpanning en vermaak voor het volk aangelegd
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zijn. Wanneer de eigenlijke Rus het naar zijn genoegen
zal hebben, moet hij iich of te huis of in de woning
van zijnen buurman aan eene welvoorziene tafel , en na het
eten met een fpel vermaken kunnen , dat zoo min mogelijk
beweging vordert. Als ik in het begin van mijn verblijf te
Perm de eeríie dagen der lente , die aldaar op het einde van
Mei begint, naar vaderlandfche wijze, door wandelen in den
omtrek regt genieten wilde, verwekte ik bij mijne nieuwe
vrienden een algemeen opzien , daar zij niet begrijpen konden, wat mij bewoog, om als een onzinnige in het land
rond te loopen , alwaar ik, gelijk zij wisten , toch niets te
doen had. Men hield mij voor krank, en meende, dat ik
mijne gezondheid door dit omwandelen poogde te herfiellen;
eene geneeswijze, die hun niet weinig bevreemdde, daar
zij , zich niet wel bevindende, gewoonlijk zich terftond te
bed begeven. Op een' dezer kleine togten ontmoette mij
eens een mijner bekenden, en vroeg mij, wat ik in het
dorp, dat ik bezoeken wilde, te doen had. Op mijn antwoord, dat ik er niets te verrigten , en noch het dorp, noch
iemand van deszelfs bewoners ooit gezien had , meende hij,
dat ik derhalve derwaarts ging , om hen te zien. Ik verzekerde hem , dat dit mijn oogmerk niet was, dewijl ik vooraf
wel wist, daar niets nieuws — niets, dat van andere omlig
dorpen verfchilde , te zullen aantreffen. „ Wel nu,-gend
vadertje !" vroeg hij verder met nieuwsgierige verwondering,
„ waarom gaat gij er dan heen ?" — „ Ik ga enkel ," zeide
ik, „ om te gaan, en eenige beweging in de vrije lucht
te maken." De man begon hardop te Iagchen, als hij ein.
delijk de ware reden van mijne wandelingen vernam, die
hem en anderen reeds lang een raadfel waren. Gaan, om te
gaan! zoo iets had hij in zijn ganfche leven nog niet ge
Binnen kort was de zaak door de geheele ftad rucht--hord.
baar, en nog het volgende jaar fprak men er tot mij over
in de gezelfchappen.
Het zamenkomen in den huifelijken kring is alzoo bij de
Rusten de grondflag van alle hunne vermaken en genietin_
gen. Men vindt dit niet alleen bij voorname lieden in groote
íteden , maar ook onder de geringí}e landlieden ; en alwie
Hechts eene hut heeft, zal ook, althans op belangrijke feest.
(lagen , een klein gezelfchap zoeken te verzamelen en naar
vermogen te onthalen. De lange winteravonden zijn vooral
aan deze gezellige zamenkomllen gewijd, waar men, na vol.
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bragten arbeid, zeer vrolijk bijeen is. Niet zelden ziet men
dan landelijke kluchten , en foms ook maskeraden, door
jonge lieden van beiderlei fekfe , uitvoeren , waarbij het wel
eens wat ruw toegaat. Het geheel eindigt gewoonlijk met
pandfpel, of dans bij eenvoudige muzijk. De oudere lieden
vermaken zich intusfchen met kaarten, of met dam- en
fchaakfpel. De beide laatii:e fpelen zijn door geheel Rusland
in algemeen gebruik, en worden niet alleen te huis in le.
dige uren , maar ook in de winkels van kramers en kooplieden, door den genieenen man en door kinders op de tiraat
gefpeeld. Dit is de reden, waarom men hier zoo vele voortreffelijke fchaakfpelers vindt. Dikwijls krijgt een Rusfi/che
boer zoodanige vermaardheid in den ganfchen omtrek, dat de
adellijken van verre komen , om hunne krachten met de zij.
ne te meten. Daar meestal, even als bij ons, zonder geld,
enkel om de eer gefpeeld wordt, zoo is het niet, gelijk het
kaart- en dobbelfpel, verderfelijk voor den volksgeest, maar
firekt veelmeer tot verbetering van denzelven.
Eveneens is het bij de bemiddelde lieden in de grootere
lieden des rijks bijna algemeen de gewoonte , dat aten des
avonds gezelfchap, foms zeer talrijk gezelfchap ontvangt,
alwaar ook vreemdelingen vrijen toegang hebben; evenwel
wordt, te Petersburg vooral, meer en meer de overgang
merkbaar, die in alle groote lieden van Europa plaats
heeft — de overgang van vroegere pracht en luidruchtigheid
bij deze zamenkomfïen tot het uitkiezen van eenige ver.
trouwde vrienden , welke den tijd met verstandige gefprekken
weten door te brengen , zonder toevlugt te nemen tot
ruwere verllrooijingen. Nachtelijke zwelgpartijen en fmak'.
boze overladingen van allerlei aard , die voorheen hier zoo
geliefd waren, worden met elk jaar zeldzamer. De meerderheid der bevolking in de groote Heden houdt zich echter
nog aan oude gewoonten. De rijke kooplieden in Peters.
burg en Moskou b. v. hebben in hunne huizen, die voor de
paleizen der grooten niet onderdoen , verfcheidene malen in
het jaar groot gezelfchap, en dagelijks is hun disch zelden
of nooit zonder gasten, zoodat men aan denzelven dikwijls
vreemdelingen uit de verst afgelegene landen bij elkander
aantreft. Ook de werkzaamile Rusfifche handelaar, die den
geheelen dag door in zijne bezigheden zich afflooft, weet
des avonds een vrij uur voor deze gezellige verkeering te
vinden , die bij hem tot het hoogere levensgenot behoort en
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dus bovenal op prijs wordt getleld. De talrijke zoogenaamde
klubs der inwoners getuigen insgelijks van hunne neiging tot
gezelligheid. Dezelve zijn geene gewone zamenkomtlen in
herbergen , maar bellaan uit vaste en beflotene gezelfchap.
pen , waar vrienden en bekenden elkander des avonds dagelijks zien, terwijl vreemdelingen door een' der leden ingeleid
moeten worden, om toegang te erlangen. In denzelfden
fmaak heeft men te Petersburg ook vreemdelingen -klubs voor
Duitfchers, voor Franfchen , voor Engel/ellen enz., waar echter ook Rusten, onder genoemde bepaling, toegelaten wor
den. In deze klubs houdt men zich, buiten het tafelgenot,
met fpelen , meest helaas 1 met kaartfpelen , bezig. Evenwel
zijn er ook betere genoegens , en dikwijls wordt de be.
fchaafde vreemdeling hier door keurige muzijk of geestrijke
gefprekken verlustigd. Nieuwspapieren en tijdfchriften vindt
men in de beste klubs, evenwel fpaarzaam en Plecht gekozen.
Ook de geleerde heeren , hoogleeraren, letterkundigen ,
kunílenaars hebben hier hunnen eigenen klub. Deze wordt
door de Regering en door den hoogen Adel zeer in eere ge.
houden , en vormt zelfs eene foort van minderen Adel onder
het volk. Daar echter het algemeen nog weinig fmaak voor
kunst en wetenfchap heeft, leven de geleerden veelal zeer
afgezonderd, alleen onderling met elkander verkeerende, en
hebben gevolgelijk niet veel invloeds op de groote menigte
der bevolking. Nograns vinden zij, daar zij in de gunst der
aanzienlijken en in de achting der geringeren zich mogen
verblijden , geene reden tot klagen , en de meesten fchijnen
hun oud vaderland in het nieuwe reeds vergeten te hebben.
De gezelfchappen der grooten in de beide hoofdlieden des
rijks worden op een' anderen voet gehouden, Hier is rijk.
dom en weelde en verfijning in zoodanige mate , dat zelfs
hij er zich over moet verwonderen , die te Parijs en Londen
de paleizen der aanzienlijken heeft leeren kennen. Deze
foirées of réunions onderfcheiden zich inderdaad voordeelig
door fmaak en goeden toon. Wanneer de vreemde gast, op
een uitnoodigingskaartje, des avonds in zijn rijtuig voor her
prachtige gebouw verfchijnt, vliegen de deuren ijlings open.
Een zwerm van rijk gegalonneerde bedienden, met fakkels
in de handen, leidt den vreemdeling de breede trappen
op naar de zaal van ontvangst, alwaar men , na aan de
vrouw des huizes voorgeteld te zijn , terílond een ongedwongen onderhoud met de reeds aangekomene gasten kan
SS
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aanvangen. De vertrekken , door welke men alzoo, van den
eenen gast naar den anderen wandelende, komt, zijn allen
zeer rijk verfierd , en door fpiegels van verbazende grootte,
hoedanige alleen hier vervaardigd worden , als vermenigvul.
digd. Ververfchingen worden in overvloed door de bedienden
rondgedragen.
De voorname Rusten wonen vooral veel pracht in her houden van eene menigte bedienden. Reeds op het voorplein
ziet de vreemdeling zich door hen omringd. In de voorkamer fiaan ze digt aan elkander , e n begeleiden hem naar de
vertrekken binnenwaarts , om hein daar de overtollige kleedingfl:ukken af te nemen, ten einde die in de voorkamer te
bewaren. Vroeger moet deze zucht, om vele bedienden te
hebben, veel grooter zelfs geweest zijn ; maar dezelve is
thans nog groot genoeg, wanneer men in aanmerking neemt,
dat de meesten derzelven ledig loopen , en tien hunner niet
meer doen, dan een enkele in Duitschland. Zelfs in den
middelfiand volgt men het voorbeeld der giooten, daar een
Rus in dezelfde betrekkingen wel vier meiden houdt, waarin
een Duitfcher in zijn vaderland zich gaarne vergenoegt, er
Hechts ééne te hebben. Maar deze ééne doet gewoonlijk
zoo veel als die vier te zamen, welke , zoodra het namiddag
is , niets meer verrigten; want dan hebben zij vieravond,
en liggen of zitten zij , tot aan flaaptijd , des zomers op den
ijskelder en des winters op den oven , welke opzettelijk tot
deze lange namiddagsrust ingerigt is. In Engeland, te Londen
zelfs, ziet men gewoonlijk in de grootfile huizen Hechts drie
of vier eigenlijke huisbedienden ; doch hier beloopt het aantal bij de grooten tot vijftig of zestig, ja over de honderd.
Trouwens, dc Rus fchaft zich dezelven gemakkelijk aan, daar
het allen lijfeigenen zijn , die tot de landgoederen van den
heer behooren. l)us vindt men eenen rentmeester, eenen hofmeester, een dozijn lakkeien, even zoo vele oppasfers , eigene bedienden voor den heer en ook voor de vrouw, eveneens
voor de jonge heeren en voor de jonge jufvrouwen afzonderlijk ; voorts kelderknechts , huishouders , jagers , Zwitfers,
deurwachters , portiers , loopers , koetfiers , ilalknechts , jockeys,. voorrijders, koks, keukenjongens, konfituriers, kagchelftokers , kamervegers enz., om nu van de vrouwelijke
bedienden van allerlei Poort niet eens te (preken. Het ergfte
intusfchen is, dat het getal dier lieden foms ontzettend ver
ieder tnansperfoon , gelijk in Rusland van-merdt.Wan
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zelve fpreekt, brengt, zoodra hij In dienst treedt, zijne
vrouw mede. De kinderen , welke uit deze huwelijken voortkomen, behooren insgelijks tot het huis, waarin ze geboren
zijn, en blijven daar ook. Ja, dikwijs worden aanverwanten
van de lijfeigenen, offcboojt niet geheel in huis opgenomen,
toch dagen en weken in hetzelve verzorgd ; en niemand
maakt er aanmerking op. Verder vinden de goede vrienden
en bekenden der bedienden hier gewoonlijk open tafel en
meestal ook eene flaapplaats. „ Toen ik trouwde," ver
mij een rijke Rus, „ nam ik mij vast voor, flechts-teld
zoo velen van deze menfchen in mijn huis t hebben, als
voor mijne vrouw en mij voi(trekt noodig was, en ik bepaalde mij daarom op veertig. Maar tot mijne groote verbazing bemerkte ik, na verloop van drie of vier jaren, dat
dit getal bijna verdubbeld was." In andere landen zoude
zelfs de rijkfle man zich vergenoegen, drie of vier van deze
foort van lieden ter oppastang bij den disch ce hebben; maar
in Rusland moet, bij elk gastmaal van veertig of vijftig per.
fonen, achter eiken doel een bediende ítaan, zoo het geheel
niet een bekrompen aanzien zal hebben. Voorheen was het
gewoonte, en is het nog op de buitenplaatfen van fommige
aanzienlijken , in elk der talrijke vertrekken afzonderlijk
eenen oppasfer te houden , en aan deszelfs ingang nog een
of twee knapen te flellen , om hen te laten verrigten, wat
men thans meer algemeen met he: trekken aan de fchel doet.
Wanneer b. v. zijne Doorluchtigheid in de verllen zijner ver
geliefde te geven, zoo liep het bevel--treknigbvl
woord van kamer tot kamer en van deur tot deur, tot dat
het eindelijk den laat1 en oppasfer bereikte , die dan het verlangde haalde, waarop dit dan ook weder door handen van
even zoo veel perfonen aan den Gofudar, of genadigen kleer,
geraakte. Eene Pool/the Gravin verhaalde mij , dat , als zij
eens bij den Graaf ORLOF F wegens zaken een bezoek
moest afleggen, de Graaf onder het gefprek den aan de
deur ffaanden bediende beval, een glas water te bren.
gen. De dienaar had naauwelijks zich omgekeerd, om met
zijnen nabuur te fpreken , of hij verfcheen reeds weder op
zijnen post, Daar verliep een half uur, en het glas watet
kwam nog niet. De Graaf, door den dorst gekweld, moest
zijn bevel herhalen, en zeide tot de Gravin: „ Gij ziet,
welk een arm man ik ben! In dit huis alleen heb ik over
de honderd -en- twintig bedienden , en wanneer ik een glas
Ssz
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water wit hebben , kan ik het niet bekomen." De Gravin
lachte om den armen man, en meende, dat hij, zoo bij een
goed deel armer ware en Hechts één of twee bedienden kon
houden , wel beter bediend zou worden. De Gravin O R L o F F,
diens dochter, welke het ganfche vermogen van haren vader
heeft geërfd , houdt, zegt men, in haar paleis te Moskou
achthonderd bedienden, en voor dezen talrijken floer een eigen ziekenhuis.
Benevens deze legers van bedienden vertoonen Ruslands
grootgin zeer gaarne hunnen glans in de volheid en pracht
hunner tafels. Die bij hen op een gastmaal wordt genoodigd, moet eigenlijk tweemaal tafelen. Want serf and bij de
aankomst, ongeveer een uur vóór het hoofdmaal, wordt
men in eene fraaije zaal geleid, alwaar op verfcheidene
kleine tafels velerlei koude f'pijzen opgezet zijn, als haring,
kaviaar, ingelegde vruchten, gezult, steur enz., waarbij dan
vooral de fierke dranken en fijne likeuren niet vergeten zijn. De
gasten gebruiken daarvan (taande, of in gefprek heen en weder tredende, tot dat het teeken wordt gegeven, om aan
tafel te gaan. Dan komt men in eene zaal , in welker midden
eene verbazend groote tafel, met fpijzen van allerlei foort
overladen, (iaat. Midden op de tafel praalt een groote gouden of zilveren fchotel in de gedaante van een prefepteerbord, bloemkorf, of iets dergelijks, en daarnevens ftaan ver.
feheidene kostbare vazen met geurige bloemen, met edele
vruchten, konfiruren enz. De vrouwen zitten gewoonlijk
bovenaan bij elkander, en de mannen nemen de overige
plaats in. Deze Scheiding der beide geelachten, welke echter thans minder in acht genomen begint te worden , is zeker
voor de gezelligheid doorgaans niet bevorderlijk , en moet in
Rusland, waar de oipgang tusfchen beide fekfen vrijer, dan
in andere landen, is , nog meer in het oog vallen. Op den
rang in liet aanzitten wordt op verre na niet zoo kleingeestig gezien, als in vele ftreken van Duitschland nog het geval is. Daar de tafels gewoonlijk rond of langwerpig rond
zijn, en heer en vrouw des huizes tegenover elkander zitten, wordt reeds door deze eenvoudige regeling de belagchelijke ilrijd om den voorrang voorgekomen. Men ziet alzoo
meermalen de voornaamilen der aanzitFende gasten midden
onder de geringeren zitten. De verfoeijelijke gewoonte, waar
P L 1 N 1 U s, de jongere, zoo bitter den Spot drijft:-medrs
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amicos fuos gradatim habere (*), en aan h^t benedeneinde
der tafel b. V. flechteren wijn te fchenken, is in de voorname
gezelfchappen van Rusland eene geheel onbekende zaak.
De rijkheid van eene Rusfifehe tafel vertoont zich vooral
in de bijna ontelbare menigte ingelegde dingen, faufen enz.
De Markies CAR A C C I O LI, Nape//the Gezant te Lon.
den, maakte eens aan tafel an een' Engelfchen Minister
de aanmerking, dat men in Engeland over de zestig godsdienftige fekten en flechts ééne fans (gefmolten boter) had.
In Rusland zou hij beide , de fekten en de faufen , bijna in
gelijke, ja ontelbare menigte gevonden hebben. Deze dingen,
waaronder ook vooral ingelegde besfen en vruchten behoo.
ren, worden op eene afzonderlijke tafel, die ter zijde that,
geplaatst, en door den opperhofmeester benevens zijne handlangers toegediend. Elke minuut komt er een bediende met
zijne zilveren fchaal en kleinen gouden lepel , en fluistert
den gast vertrouwelijk in het oor, welke lekkernij hier zijne
tong aangeboden wordt; en naauwelijks heeft deze zich ver.
wijderd, of er haat reeds weder een ander, en vraagt even
zoo vertrouwelijk, welken van de bekers met bourgogne,
champagne, lafitte, tokayer, pacharet, johannisberger enz.
't hem gelieft te nemen. Groot vooral is de hoeveelheid
champagne, welke bij zoodanige gelegenheid wordt gedronken. Het ware zeker onverklaarbaar, hoe het kleine Champagne zoo veel wijn, als jaarlijks in Rusland alleen verbruikt
wordt, zou kunnen opleveren, indien men niet Wist, dat
Rusland zelve in de gewesten aan den Don uitgeflrekte wijn.
gaarden heeft, welke eenen wijn geven , die voor den beroemden champagne, in deugd en bekende hoedanigheid ,
geenszins behoeft onder te doen. Ook in de Krim (laagt de
wijnbouw zeer goed, daar dezelve niet alleen door de aan.
zienlijken, maar tevens door den Keizer krachtig onderfieund
wordt; en dit fchiereiland levert reeds wijnen, die met de
beste uit Hongarije, Tyrol en Frankrijk kunnen wedij9eren.
Onder de lekkernijen op de Rfisfifche tafels ftaan de varenikys
en de batwinia bovenaan. Belde zijn landeigen, en voor
iemand, die geen kenner en liefhebber van finullen is , bezwaarlijk te befchrijven. De varenikys beftaan in het alge
uit ingelegde vruchten en besfen, maar worden in-men
bijkans ontelbare onderfoorten verdeéld. De batsvinia, die
(*) Zijne vrienden naar rang behandelen.
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de kroon fpant boven alle olla potrida (de lievelingskost der
Spanjaarden) , beftaat uit een zonderling mengelmoes van
vleesch, visch , kreeften, agurkjes , fijne uijen en dergelijke
dingen. Dezelve wordt gewoonlijk tusfchen twee ftukken
ijs midden op de tafel geplaatst op een' grooten fchotel.
Keizer ALEXANDER liet, ten tijde van het Kongres te
Weenen, deze geliefde batwinia ook opdisfchen bij een diplomatisch gastmaal, dat hij aan de vreemde Gezanten en Ministers gaf. Als hij den bekenden Maarfchalk Voorwaarts
(B LU CH ER) van deze fpi;s nemen en met een zuur gezigt
eten zag, vroeg hij hem, hoe hij deze lekkernij der Rusfen
vond. „ Sire P' fprak de ronde krijgsman, „ je la trouve
detestable," en gaf het overige .aan den nevens hem flaanden
bediende. De Keizer lachte om dezen uitval op zijn lieve
begon, met zekere ingenomenheid en niet-lingsert,
weinig zaakstennis , de beftanddeelen daarvan aan de overige
gasten te verklaren. — Bovendien zijn er nog vele andere fpij.
zen, welke men buiten Rusland niet kent, en waaronder
toch vele zoo goed fmaken , dat ze wel verdienen , door
onze lekkerbekken geproefd te woorden. Hiertoe behoort zekere
vermaarde foep , uit kool, roode wortelen en visch hoofd.
zakelijk beftaande; voorts de pirogi , de zeer lekkere fler.
let (foort van fleur) , bijzonder toebereide waterhoenders,
varkensvleesch met truffels, lstrakanfche besten en Krimfche
vruchten , en hoe verder alle die dingen mogen heeten ,
welke de maag van hem , die aan zoodanige veelheid en aan
zoodanige vermenging niet gewoon is , bij de eerfee proef
wel eens in groote ongelegenheid kunnen brengen.

(Het vervolg hierna.)
AAN GOD.
vader der Geesten en Koning der Rijken !
God! bij Uw grootheid zinkt alles in 't niet;
Of zou de magt , die de volken gebiedt,
Immer den glans van Uw' luister gelijken
Vonten der aarde, hoe hoog ook gezeten,
Wat zijn zij bij U, die is en die waart?
Koning der Eeuwen! de luister der aard'
Is bij Uw' glans flechts een mistwolk te heeten.

AAN GOD.

Wat zijn Monarchen, en wat hun gedachten?
Ligter dan (tofjes, gellrooid door Uw hand.
Gij , Gij betluurt , met oneindig verfland ,
Wat hier de Vorflen ook wenfchen en trachten:
Wat zij hier pogen en wat zij gebieden,
Alles berust op den wenk van Uw' wil
Alles gaat voort, of vertraagt, of Maat ['til;
Niets kan 't bevelwoord der Almagt ontvlieden.
Hoor! daar verheft zich 't rumoer van de volken;
Kreten des oproers weërgalmen in 't rond;
Pestwalm der driften bezoedelt den grond-;
De afgrond vertoont ons zijn gapende kolken
Krijg en verwoesting verdelgen de Staten;
Altaar en troon liort in puinen ter neer;
Monfters bethjgen het toppunt van eer,
Straks door gezalfden des Ileeren verlaten.
Wij, aan de flofwolk der aarde gekluisterd,
Zien , in den nacht , die ons dreigende omringt,
Die ons den klaagtoon des lijdens ontwringt ,
Vaak , zoo wij wanen , Uw grootheid ontluisterd.
Dikwerf betwijflen we Uw goedheid , o Vader
Maar wij vergeten, door dwaling misleid,
l)án , als Uw wijsheid ons rampfpoed bereidt ,
Komt ons, Uw kindren, Uw liefde meest nader.
Snoodheid moog woeden en boosheid moos woelen ,
Ook zoo verheft in het ftof zich de worm ;
Gij blijft, te midden van kalmte en van florm ,
't Heil van geflachten en volken bedoelen,
't Schokken der Croonen doe natiën beven;
Rustig bew.egt zich deze aarde om haar fpil;
Rustig volbrengen de fpheren Uw' wil ,
En geen heelal kan Uw magtwoord weêrlireven.
't Staren op U is ons (child en ons wapen;
Uws is het goede, die zijn zult en waart;
Gij fchikt het kwade ten zegen der aard'
Gij hebt een' Titus en Nero gefchapen.
Donker en hoog zijn Uw wegen en gangen ,
Donker voor 't oog, dat geen raadfels doorziet;
Toch wekt Uwe almagt , die alles gebiedt ,
Eens onzen juichtoon en jubelgezangen.
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Volken verdwijnen en troonen verzinken;
Zoo, zoo verdwijnt ook een droppel in 't meer.
Koning der Eeuwen! de roem van Uwe eer
Blijft aan de grenzen der fchepping werklinken.
Waar is een rots , waar wij vaster op bouwen ?
Waar rust de hoop op een veiliger Rand?
Vader! Gij teekent ons lot met Uw hand;
Eenmaal voert Gij ons geloof tot aanfchouwen.
W. H. WARNSINCK, BZ.

DE TIENDAAGSCHE VELDTOGT.

ie rukt daar in der Belgen land
WMet
zijn verwinnend heir,
En ítort er mee, van allen kant,
Gelijk een fpringvloed ne@r?
Hij flapt gelijk een ílormwind voort,
Die, losgebroken uit bet noord,
Door bosch en heide vaart.
Als riet buigt alle kracht voor hem.
't Geknal des donders is zijn flem,
Een blikfemfchicht zijn zwaard.
Zou 't Cefar zijn, die uit het graf
Verrees met Romes magt ?
Of is 't de Held, wiens Veldheersflaf
Euroop ten onder bragt:
Wiens naam van Thabors fpitfe klinkt,
Tot waar de zon in 't westen zinkt;
Van Kremlins ílerke rots,
Tot Thebes naald en Memnons beeld ;
Van 't Eirand van Maltha's ridderteelt,
Tot Frieslands golfgeklots? —
Geen aadlaar fchittert in de zon,
Die afíhaalt op zijn vaan.
Geen' Cefar, geen' Napoleon
Treft mijn verbazing aan.
't Is Hollands oude Leeuwbanier,
En Hollands driekleur wappert hier.
Schoon golft de Oranjefl:rik.
Is 't Maurits ? Fredrik Hendrik ? of —
Rees Derde Willem uit het fiof,
En fpreidt zijn Geest dien fchrik?

DE TIENDAAGSCIIE VELDTOGT.

Neen ! 't is de Held van Waterloo,
De Kroonprins, Nedrlands lust;
Hij wreekt ons regt, onze eere zód,
En geeft ons harte rust.
Te zwaar was Nederland gegriefd,
Te zwaar zijn Koning, zoo geliefd
Bij al wat Hollandsch denkt.
Oranje fnelt naar 't leger heen;
Het juicht, en volgt zijn (foute fchreén,
Waar de overwinning wenkt.
Dat hoort de laffe Leopold
Op d' overheerden Troon ,
Terwijl hem 't bloed in de aadren Rolt,
Bij 't wagglen van zijn kroon.
Op de enkle mare reeds ontzet,
Rigt hij zijn fchandlijk fineekgebed
Tot Frankrijks listig Hof;
Maar, eer hem Frankrijk redden kou,
Ziet hij omhoog de Oranjezon,
En Brabands vlag in 't ftof.
Ja! Vlaandrens vlakte en Scheldehoord
Gevoelen reeds de ftraf.
benden (fuiven voort,
Daine's
Ja!
Gelijk het luchtig kaf.
Terhove's drommen zijn verjaagd ,
En Niéllon , hoe veel hij waagt,
Biedt vruchtloos tegenftand.
Het moordziek Leuven geeft zich op;
En angftig , van den heuveltop,
Ziet Leopold zijn fchand'.
Hij , die nu naauw, op 't fehichtig, ros
Aan Hollands wraak ontkwam ,
En krijgsmagt meer noch legertros
Naar Mechlen met zich nam,
Maar, met een' voortgejaagden dropt,
Naar Brusfel keert, van fchaamce ;ftom;
Hij juicht, nu 't Franfche heir
't Herlevend Brusfel binnentrekt
En voor Oranje's leger dekt:
Hij waant zich Koning weér!
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Hij , Koning? — Neen! uitheemfche magt
Verheert der Belgen grond.
Wáár bleef, o Belgen! uwe kracht,
Uw vrijheid , uw verbond?
Gij redt uwe eer niet andermaal
Door fnoeverij en lastertaal:
U valt het masker af.
Europa ziet uw laagheid nu;
Niet langer eert en vreest het u
Noch noemt Oud -Holland laf.

Uwe eer, o Holland! is herteld
Door uw' tiendaagfchen strijd :
De zege heeft uw vaan verzeld ,
En haar den roem gewijd.
Vlecht lauwren voor de heilge fchaar;
Bekrans nu haardflede en altaar,
Bekrans der helden kruin !
Het Bardenlied verhef£' hun deugd
En, viel een deel van Neérlands Jeugd,
Een zuil rijze uit arduin!
Eene eerezuil voor hen, wie 't ítaal
Des vijands doodlijk trof!
Hun bloed kocht ons de zegepraal:
Vermelde ons lied hunn' lof ! —
Gewonden , dappren , wie gij zijt !
Ook u is onze zang gewijd.
Zij onze hulde uw loon !
Het Vaderland vergeet u niet
Terwijl reeds zijnen dank u biedt
De Koning op zijn' Troon.

20

O God! maak Neérland groot en vrij !
Weer alle rampen af!
En , welk een Heerfcher ons beitrij',
Verbreek Gij zijnen iaf!
Verhoor der Jakobijnen rot,
Dat fchaamtloos deugd en trouw befpot!
Verplet hun Eedgefpan !
Of, zoo het nieuwe jamren baart,
Houd Gij ons om den Troon gefchaard,
Gelijk een éénig man !
A. P. S f F F
Augustus, i831.
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T

oen Vrijheid , Vrede en Eendragt weer
Hunn' zetel in deze oorden ílichtten ,
Toen floten ze een gewijd verbond,
Dat nimmermeer op Bato's grond
Hun vaan voor dwing'landij zou zwichten
En gaven 't juichend Nederland
Een' nooit vo'prezen Vorst ten pand.
Sinds brak geen florin de kalme rust;
Merkuur bezocht wear onze kusten;
De welvaart vloeide in ílroomen neer;
Ook Phebus' wonen rolden weêr,
En Mars let veilig 't hoofd te rusten.
Toen juichte men langs duin en Eirand:
„ Lang leev' de Vorst van Nederland!"
Astra zag, met fchooner glans,
Geregtigheid haar' zetel fchoren,
En Themis vonniste onverlet ,
Daar alles boog voor orde en wet;
Verlichting deed heur fakkels gloren
En ieder volk en ieder land
Prees d' ed'len Vorst van Nederland.
Zoo rolden vijftien jaren heen ... .
Dan, Tweedragt had reeds lang, vermetel,
In fchijn van regt en billijkheid,
Alom haar doodlijk gift verfpreid,
En knaagde aan Eerhen Willem's zetel;
Doch Hij , hoe fnood ook aangerand ,
Bleef Vader van het Vaderland!
Maar eensklaps is het rondom nacht! —
Zó6 zag men nooit een' nacht genaken ... .
Daar opent zich des Afgronds kolk —
En ziet! met een bebloede dolk
Verrijst een monl{er uit zijn kaken,
Geboren tot der menfchen ftraf,,
En dat de Hel het aanzijn gaf!
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Wie, wie kent niet het (nood verraad,
Dat Neérland heeft naar 't hart geftooten f —
Ja, juich vrij, kroost van Loyola 1 -Hoor! de Afgrond juicht uw galmen na ....
Uw dolk heeft burgerbloed vergoten !
Zoo loonde, montler ! uwe hand
Den redder van uw trouwloos land!
Maar, onbeweeglijk als de rots,
Waartegen zich de golven breken,
Bewaakt de Vorst der vad'ren erf,
En redt het moedig van 't verderf,
Dat flout de klaauwen uit dorst (eken.
Her oog op God en 't Vaderland,
Bezwijkt geen telg van Nederland!
-

Terwijl de wereld hem verlaat
En 't onregt dreigt te zegevieren,
Blijft hij getrouw aan eed en pligt ;
Hij wenkt, en als een blikfemfchicht
Ontrolt men de oude krijgsbanieren,
En klemt de vuist om 't blinkend zwaard ,
Voor Godsdienst, Koning, land en haard!
Oranje komt ... en Bato's teelt
Volgt juichend zulk een' Held ten ftrijde;
Zich wrekende op het bastaardbloed,
Redt zij, met onbedwingb'ren moed,
Onze eer en die van Nasfau beide;
En finds hecht ons nog vaster band
Aan 't dierbaar Hoofd van 't Vaderland!
Roem, Rome! nu uw Celars vrij !
Knielt, Grieken! voor uw helden neder!
De deugden, die ge uw hulde biedt,
Aanfchouwt gif thans in 't wijdst verfchlet —
Wij vinden ze in Oranje weder,
En, waar nog deugd op aard' regeert,
Dáár wordt ook Willem's naam vereerd.
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Welaan, Gefchiedboek dezer eeuw!
Ontrol voor 't nageflacht uw blad'ren !
Dan roemt de naneef nog zijn dan,
Als Hij, met lauweren belaAn,
Reeds rust in 't heilig graf der vad'ren,
En noemt Hem , met Oud—Nederland,
.. Den Vader van het Vaderland !"
Amfterdam , Aug. 1831.

J.

VAN DER BURG.

AAN Z. R. H. DEN PRINSE VAN ORANJE.

grootheid heb ik ooit gehuldigd,
GNieteenmet
regcfchapenheid gepaard :
Wat ik aan hoogheid ben verfchuldigd,
Is daarom nog geen lofzang waard'.
'k Beken 'c, er werd een dag geboren, —•
Hij zinke in 's afgronds nacht daarheen! —
Dat ik mijn leedgevoel moest (moren
Om veel, dat niet regtfchapen fcheen.
Maar, toen Gij aan de fpits gingt fnellen,
Uit vrijen wil, van Hollands heer,
Toen voelde ik 't Hollandsch harte zwellen ,
Toen vond ik onzen WILLEM we@r ;
Toen bad ik God, die U behoedde,
Bij Waterloo , bij Quatrebras,
Voor Fransch geweld en Franfche woede,
o Vorst! dat Hij voor 't wolvenras
U fchutte, dat ons woest belaagde.....
Gij kwaamt , Gij zaagt, Gij overwont !
Behouden keert Gij , Onverfaagde !
Gefloten is het nieuw verbond.
Uwe eer en de onze is thans gewroken;
Gewroken op het muitersrot ,
Met fchande in zijne kroft gedoken,
'c Verbaasd Euroop ten bittren fpot.
Ontvang, o Vorst! de opregte hulde
Van hem, die nimmer vleide of kroop 1
Wat ééns Uw volk met fmarc vervulde,
Uw zwaard verbrak d'onzaalgen knoop.
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Hij , die voor ons Zijn leven stelde,
Zich in den firijd niet heeft gefpaard ,
Hij bleef, daar Hem Gods gunst verzelde ,
Gewis Zichzelv' en ons fleeds waard'.
Aug. I831.

J.

W. IJN TEMA.

MIJN GEVOEL, NA TIET VERTREK VAN MIJNEN VRIEND, ALS
VRIJWILLIG JAGER , DEN

16 OCTOBER 1830. (*)

Vriend ging van mij heen,
MijnEnbeste
ik zit treurend neér:
Want angst en kommer zijn mijn deel,
Waar ik mij wende of keer'.
Maar 't was uit wuftheid niet, o neen 1
Dat mij mijn Vriend verliet;
Nooit gaf zijn minnend hart mij (tof
Tot eenig zielsverdriet.
't Was op de be van onzen Vorst,
(Te wapen 1 klonk die beé)
En Hollands Jong'lingfchap toog op;
Mijn Vriend trok met hen meê.
Zij trokken op ten heil'gen ftrijd
Voor 't dierbaar Vaderland,
Door lage muitzucht en verraad
Op 't fchendigst aangerand.
Zij trekken, waar hen de eere roept
En 't heil van volk en Vorst;
Het vuur van ed'le vrijheidsmin
Doortintelt hun de borst.
Daar hebben zij hnn leven veil
Voor die hun dierbaar zijn:
Want liever fneuv'len, is hun taal,
Dan muitersfaven zijn.
(C) Dit en het volgende dichttukje zijn werkelijk van eene jeugdige vruuwelijke band. Hierom, en om het zacht, godedienitig gevoel, dat dezelve
ademen, ruimden wij er gaarne de verzochte plaats voor in. Redact.
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Maar kan ik nu nog vrolijk zijn
Daar hij zijn leven waagt,
En alle ontbering met geduld
Tot 's lands bevrijding draagt ?
O neen! mij past geen luide vreugd
Maar onverpoosd geduld ,
Maar (bi berusten , fchoon mijn oog
Met tranen is gevuld;
Met tranen van het diepst gevoel,
De tolken mijner fmart,
Om 't leed, dat thans dien Vriend bedreigt,
Zoo dierbaar aan mijn hart.
Doch neen, ook niet te zeer getreurd,
Maar 't fineekend oog gewend
Tot Hem, die ieders leed doorziet
En ook mijn fmarte kent.
Aan U beveel ik dan mijn' Vriend,
Aan U, grootmagtig God
Befcherm hem, waar hij ga of (Ia,
Befchikker van ons lot t
Behoud hem voor het minnend hart;
Behoed hem in den (}rijd ;
En, keert hij eenmaal tot mij wear,
U zij mijn dank gewijd!
Red met hem 't lieve Vaderland,
Voor ons het fchoontle op aard';
Hoed onzen diepgehoonden Vorst,
Aan 't Hollandsch hart zoo waard!
Dan zij, naast U, mijn dank gebragt
Hun , die , met ed'len zin ,
Het leven waagden voor ons heil,
Dank zij hun vrijheidsmin !
Dan ben ik trotsch , dat ook mijn Vriend
In hunne rijen freed;
Dan zijn mijn tranen afgedroogd,
Vergeten is mijn leed.
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Duch, onderwerping aan Uw' wil,
Welk lot mij hier dan wacht' ,
Zij fteeds mijn keus, tot ook mijn taak
Op aarde eens is volbragt.
H... Oct. 1830.
D. R. C. B.

HOOP OP WEDERZIEN.

dan mijnen Vriend.

W

ij zien elkander weér; die hoop is mij gegeven
Op 't doornig levenspad, dat thans mijn voet betreedt.
Wij zien elkander weér; dit doet mijn' moed herleven,
Zoo vaak mij die ontzinkt, bij 't denken aan mijn leed.

Wij zien elkander weêr, fchoon nu , helaas! gefcheiden,
Daar eer en pligt u roept, voor 't dierbaar Vaderland
En voor ons volksgeluk te waken en te ftrijden ,
Als Batavier te groot voor flavernij en fchand'.
Wij zien elkander weer; o, mogt het God behagen,
Dat de oorlogsvlam weldra alomme werd gebluscht ,
Ons Vaderland de zon van heil wear op zag dagen,
Op nieuw 't geluk genoot van orde, vrede en rust!
Dan zien we elkander weér..... maar, mogt die hoop hier falen,
En moest ge een offer zijn voor Vaderland en Eer,
Dan nog — fchoon geene pen mijn' weedom af zou malen —
Dan nog herhaal ik 't woord: wij zien elkander weer 1
Dan zien we elkander wedr, om nimmermeer te fieheiden!
Daarvan fchenkt jezus' leer het zekerst onderpand;
Mogt die ons, op ons pad door 't ondermaanfche, leiden!
Dan zien we elkander weér, in 't Elemeisch Vaderland!
H... Nov. 1830.

D. R. C. B.

OVERVLOED VAN ONS RIJM.

't !'alt ons niet zwaar, in dicht de maat aan rijm te binden:
De taal is mild; zij geeft ons 't rijm als bij de tast.
Slechts één woord kent zij, waar geen rijm op is te vinden,
En één nog, waarop slechts een drietal rijmer past:
Het eerfie is blik/e ,,3, 't anii're .Delgen,
Dit laatfie heeft,, behalve telgen,
Alleen den tegenklank van zwelgen
En dien van DIT- of ook VER- delgen.

Yaor de vuist. 1831.

W.

ME NG E L W E R K.
VERHANDELING, OVER DEN VERSCHILLENDEN ZIN,
IN WELKEN JEZUS CHRISTUS, IN HET NIEUWE
VERBOND, GODS ZOON GENOEMD WORDT.

(Vervolg en iot -Pan bl. 557.)

III. V y ij gaan over tot het derde punt, tot de bewering, dat aan Jezus Christus in het N. V. de naam van
Zoon Gods ook in Benen metaphyfifchen (bovennatuurkundigen) zin wordt toegevoegd; dat is, in zulken zin,
volgens welken deze naam omtrent Jezus iets beweert
en aan hem toefchrijft , dat alle uit- en inwendige ervaring te boven gaat, van welks waarheid en werkelijk
wij ons derhalve noch door verftandig inzigt, noch-heid
ten gevolge van noodwendige idéën der rede verzekeren
kunnen, maar dat ons als het geloof van de Schrijvers
des N. V. , als hunne overtuiging omtrent Christus ,
in de H. Schrift wordt medegedeeld.
Niemand zal willen of kunnen ontkennen, dat Jezus
in het N. V. in eenen nog hoogeren, dan den Mesfiaanfchen zin , Zone Gods genoemd wordt, en dat de Apos
telen van hem, als den Zone Gods, zoodanig fpreken,
dat men daardoor tot het gebruik der uitdrukking metaphyfisch aanleiding verkrijgt. Alleen behoort men niet
te zeggen, dat zij hieromtrent iets leerftellig bepaald,
en als befliste , tot de Godsdienst van Jezus behoorende,
geloofsleer voorgedragen zouden hebben : de waarheid
is, dat zij de denkbeelden, welke zij van de hoogheid van
Jezus en van de verbindtenis van zijn perfoon en zaak
met God zijnen Vader verkregen hadden, met diep gevoel van eerbied te hemwaarts uitgefproken en voorgefteld hebben , en dat wij deze in de fchriften des N. V.
aantreffen. Het zijn voornamelijk de fchriften der Apostelen Joannes en Paulus en de Brief aan de Hebreërs ,
Tt
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welke hiervan getuigenis dragen. In dezelve vertoont
zich ook het geloof aan eene verhevenheid van Jezus ,
die de menfchelijkheid te boven gaat — aan eene hoogere
natuur , die het Goddelijke wezen liet naaste bij komt,
die niet God in de innigíle verbindtenis flaat , die vóór
de fcIlepping der wereld haar aanzijn gehad , aan die
fchepping deel genomen heeft, die alle andere wezens
overtreft, en zich door zijn ganfche leven en werken op
aarde doen kennen , en alien, die hem waargenomen hebben , met de diep(le veneering en de innigfle liefde tot
zich getrokken heeft.
Joannes is doordrongen van dit denkbeeld, en van het
daarmede verbonden gevoel van aandoening, vreugde en
eerbied. Dit bewijzen zijne fchriften. In de inleiding tot
zijn Evangelie noemt hij de hoogere, Goddelijke natuur,
die hij in Christus erkent, den Logos (het 'Woord), die
vóór de fchepping der wereld was, met God verbonden, van Goddelijke natuur, door wien God de wereld
gefchapen heeft. Deze Logos had de menfchelijke natuur aangenomen en was in Christus op aarde verfchenen. Nu hadden de Apostelen in hem, in Christus,
eene heerlijkheid , eene waarde en hoogheid gezien, die
alle aardfche en menfchelijke ver te boven ging, welke
door hen als de heerlijkheid des Eeniggeboren Zoons van
God erkend was , en zich inzonderheid als eerre vol
waarheid en goedheid aan hen had betoond.-heidvan
Hoofdituk 1: i -3 en 14. Hij verzuimt niet, zoodanige gefprekken van Jezus mede te deden, in welke deze
zijnen eernaam Zoon Gods, in den Mesfiaanfchen zin,
tegen zijne wederfprekers verdedigt, Hoofd[l. X: 33
enz. — gelijk hij , in betrekking op het doel zijns
Evangelies, zegt, dat het gefchreven is, „ opdat gij ge„ looft, dat Jezus is de Christus , dc Zoon Gods;"
maar hij voert ook zoodanige uitfpraken van Jezus aan,
in welke hij eerre verwijzing op zijne hoogere, bovenmen
natuur vindt, en waarin de Mesfaaníèhe en de-fchelijk
nog hoogere waarde van Jezus tot één te zamenvloeijen;
zóó namelijk , dat gene door deze verhoogd wordt. Zoo
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laat hij ons de woorden van Jezus, in het gefprek met
Nikodemus, hooren: „ Niemand vaart op ten hemel, dan
„ die van den hemel afgedaald is , namelijk de zoon des
„ menfchen (de Mesfias), die in den hemel is." Hoofdíl
III: 13. Of: „ Ik hen van den Vader uitgegaan en in
„ de wereld gekomen ," enz. Hoofd[l. XVI: 28. Of:
„ En nu verheerlijk mij , Vader, bij uzelven, met de
„ heerlijkheid, die ik bij u had, eer de wereld was,"
1-Ioofdit. XVII: 5.
Uit deze en andere plaatfen des Evangelies ziet men ,
welke hooge gedachten Joannes van Jezus had leeren
vormen. Op de vraag, hoe deze in hem mogen ontflaán zijn , mag wel het veiligile antwoord zijn: Door
de voortreffelijkheid van Jezus. Joannes zag die, zag
ze dagelijks, ook in den vertrouwdften omgang met Jezus.
Deszelfs hoogere , bovenaardfche zin en geest , die zich
in alle zijne woorden liet vernemen , in alle zijne daden
ten toon fpreidde , die zichzelve fteeds gelijk bleef in
waarheid, liefde en vroomheid, ja die zich meer openbaarde , hoe nader Jezus zijn doeleinde hier beneden naderde, werd door Joannes waargenomen en ondervonden.
Hij zag eii gevoelde het, hoe dé voortreffelijkheid van
Jezus al het menfehelijke te boven ging en met niets 'anders te vergelijken was. Zoo ging dezelve voor hem in
het Goddelijke over. Hij, juist hij bezat de teerheid en
diepte van gevoel, om dit in zijne ganfche grootheid en
zedelijke fcho'onheid te befeffen , op te vangen en te behouden. Zoo zag hij in Jezus de heerlijkheid des Eeniggeboren Zoons van den Vader. In hem werd hem het
Goddelijke zigtbaar; een hoogex, Gode gelijk wezen wandelde voor hem in menfchengedaante. En toen Jezus
aan het kruis zijne loopbaan Goddelijk groot had ten
einde gebragt, toen God hem door zijne opilanding ver
hij ten laatíi:e de aarde verlaten had , toen-he`rlijkt,n
moest een beeld , eene aanfchouwing van hem in zijne
ziel blijven, waarvoor het woord Christus, ook in den
hoogflen Mesfiaanfchen zin genomen , niet geheel vol
rij daarom door den naam Logos zocht-doenwas,i
Tt2
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aan te duiden en af te beelden. Niet langs den weg
der 'uefpiegeling was hij er toe gekomen , maar de hei
ervaringen zijns levens , zijn gevoel voor de alles-lig('e
te boven gaande grootheid van Jezus en zijne liefde en
eerbied jegens denzelven hadden hem daartoe opgeleid.
Voor het overige is het in geenen deele ongeloofelijk,
dat aan Joannes, gedurende zijn veeljarig verblijf in
Klein -Azië , als opziener der aldaar gevestigde gemeenten ,
de wijd verfpreide Ideën der Platonisch -Alexandrijnfche
filozofie ten minfle gedeeltelijk bekend geworden zijn.
Dit vooronderftcld zijnde , kan het filozoferen (het wijsgeerig denkbeeld), volgens 't welk het hoog{le, van de flof
der wereld verfchillende, wezen uit zichzelven den Logos voortgebragt heeft, die de ruwe hof naar de, in
de eeuwige Ideén bevatte, voorbeelden fchikken en vornien zou, den Apostel wel toegelagchen hebben.
Wat den Apostel Paulus betreft , in wiens fchriften
een even verheven voorftel van de hooge natuur in
Christus gevonden wordt, zoo kar, zich dit bij hem
althans niet geheel op dezelfde wijze gevormd hebben ,
als in Joannes, daar hij niet zoo gelukkig geweest was,
dagelijks in de nabijheid van Jezus geleefd en deszelfs
onvergelijkbare perfoonlijkheid aanfchouwd te hebben.
Wij kennen hem als den Apostel, die de algemeene
(allen omvattende) natuur des Christendoms eerst inzag,
het Joodfche particularismus geheel aan hetzelve ontnam,
en ten volle overtuigd werd, dat de door Jezus geftichte heilsorde voor het ganfche menschdom was. Geheld nu , dat hij, na zijne bekeering tot het Christendom , eer hij tot dit grootfche , alIesomvattende denk
kwam , deszelfs fcichter als Zoon Gods-beldszvn
in den Mesfiaanfchen zin vereerde , wat moet dan in
een' geest als de zijne zijn omgegaan, toen zich zijn
begrip van de grootheid van Jezus' werk en van de ver
Goddelijken raadsbelluits zoo zeer uitzette,-hevnids
en hij liet Christendom voor Gene de ganfche menschheid omvattende heilsinrigting erkende ! Moet dit niet
Zijne gedachten omtrent den Zone Gods verhoogd, en
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hem voor liet geloof aan een bovenmenfchelijk wezen in
Christus uiterst vatbaar gemaakt hebben ? Hoe dieper
hem dit gevoel doordrong, moest niet zijn geest des te
meer naar een hieraan beantwoordend denkbeeld van deszelfs verheven Richter trachten ? Zulk een idê kon
echter dezen Apostel minst van allen onbekend blijven ,
hem, die zoo vele landen doorreisde , en alzoo de godsdienitige en wijsgeerige gedachten van zijnen tijd vol
kon leeren kennen. Doch hoe dit ook zijn moge —-komen
want langs den weg van historifche en zielkundige navorfching kan men hieromtrent tot geene volkomene gewisheid geraken --- dit is zeker , dat Paulus het Mesfiaansch begrip omtrent Christus, den Zoon Gods, verder
bij zichzelven ontwikkeld en tot liet metaphyfifche verheven heeft. Hem was Christus meer dan Mesfias,
een Zoon Gods van nog hoogere Poort dan deze, wel
onder God flaande en van Hem afhankelijk, maar Hem
het naast, met Hem het innigst verbonden, Zijn evenbeeld en daarom ook aanbiddenswaardig. Dit denkbeeld
van Christus , den Zoon Gods , en het daaruit ontfi:aande vereerings- en aanbiddingsgevoel , heerscht in
alle fchriften van dezen Apostel. Zullen wij op eenige
plaatfen derzelven verwijzen , zoo bepalen wij ons tot
Kolosf. I: r5---17 , waar Paulus van Christus , den
Zone Gods , zegt : „ Dewelke is het beeld des onzien„ lijken Gods, de eerstgeborene aller creaturen (aller
„ gefchapene wezens) : want door hem zijn alle dingen
„ gefchapen , die in de hemelen en op de aarde zijn ,
„ die zienlijk en die onzienlijk zijn ," enz. enz. In
deze woorden ligt meer, dan Bene Mesfiaanfche voor
Doch heeft Paulus s Jezus op deze wijze be--fteling.
fchouwd , zoo is dit zijn begrip van de hoogere natuur
van Jezus bij geene zijner uitdrukkingen , waar hij zich
omtrent deszelfs hoogheid verklaart, geheel uit te fluiten.
Wat zich in de fchriften van Joannes en Paulus gansch
onmiskenbaar vertoont , dat bevindt zich ook in den
Brief aan de Hebreërs.
Maar dit mogen wij niet onopgemerkt laten , dat ,
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fchoon Joannes, Paulus en de fchrijver des Briefs aan de
Hebreërs onmiskenbaar van eene hoogere, Goddelijke natuur en waardigheid van Christus , des Zoons Gods,
fpreken , zij hem toch in geenen deele Gode gelijk
fellen ; gelijk dit trouwens in het ganfche N. V. niet
gefchiedt. Hoe had ook een Apostel, of eenig ander
fchrijver des N. V., dit kunnen doen, daar het geloof aan een' eenigen, hoogtien God de grond hunner ganfche Godsdienst was; daar Jezus gezegd had:
„ Niemand is goed, dan één , (namelijk) God ," Matth.
XIX : i7; daar hij gebeden had: „ Dit is het eeu„ vuige leven , dat zij u kennen , den eenigen waarach„ tigen God, en Jezus Christus, dien gij gezonden
„ hebt," Joan. XVII: g; daar hij verklaard had: „ De
„ Vader is meerder dan ik ," Joan. XIV: 28 ; wat hij
(jezus) had, dat had hij van den Vader ontvangen;
ook de werken, die hij deed, maakten niet zijne, maar
des Vaders heerlijkheid openbaar; dat alles, wat hij leerde
en deed, op bevel van God gefchiedde , die hem gezonden had en van Wien hij afhing. Zoo wel deze
eenvoudige verklaringen van Jezus , als ook het tiellige
Monotheïsmus, dat door de ganfche H. Schrift heerscht,
toonen aan , dat de Apostelen Jezus, den Zoon Gods ,
door het voorftel zijner hoogere waardigheid , als ook
door eene met hem verbondene menfchelijke natuur,
Gode geenszins willen gelijk Rellen.
Dit hoofdpunt nu , deze grond- en hoekfteen der geheele Bijbelfche, zich langzamerhand ontwikkelende en
in het Christendom in hare hoogfte eenvoudigheid en
voltooijing verfchenen Godsdienstleer, de leer van Éénen
allerhoogften God, gelijk ook de gewigtige omf'andigheid , dat de in het N, V. bevatte voordragt des hoogeren zijns van Jezus meer eene zaak des gevoels en
der nederige vereering , dan van leerftellige bepaling van
den kant der Apostelen was, werd in het vervolg vergeten, en men bezigde deze uitlatingen en de fchriftuurplaatfen, die ze bevatten, om in befpiegelende overwegingen en behandelingen te treden , over het hoogere
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wezen des Zoons Gods , over zijne betrekking tot Gods
wezen , en over de verbinding van twee naturen in
Christus. Het is uit de kerkelijke gefchiedenis bekend ,
hoe de befpiegelingen over dit onderwerp, tot welke ver
partijen en fekten aanleiding gaven, reeds tegen-fchilenj:
het einde der eerfte Christelijke eeuw begonnen, bij den
voortgang des tijds immer fijner en kunftiger wierden ,
vooral in het Oosten tot fpitsvindige haarkloverij overgingen en haat en vervolging wekten.
De vraag komt bij ons niet te pas , of de Christelijke
prediker zich meer aan het fymbolum van Athanafius
of aan de H. Schrift moet houden. En dus hebben
wij, met betrekking tot Jezus, den Zoon Gods, en zijn
hooger aanzijn, te verkondigen, wat Jezus van zichzelven gezegd heeft, en wat zijne Apostelen, in heiligen
eerbied en liefde, omtrent hem verklaard hebben. Hij
is de Zoon des allerhoog[ien en eenigen Gods, door
Hem van den hemel op de aarde gezonden, door Hem
met Goddelijke krachten uitgerust; zoodat hij de menwat hij van den Vader ontvangen had , en
fchen
des Vaders werken deed. Zijne leerlingen erkenden in
hem eene waardigheid , voor welke iedere menfchelijke
maathaf te klein is, eene hoogheid van geest en gemoed,
Goddelijk te noemen , eene volheid van waarheid en
goedheid, dat zij in hens een hooger wezen zagen, (lat hij
hun in het licht des eeniggeboren , des geliefdflen Zone
Gods , het affchijnfel der Goddelijke heerlijkheid, voor
oogen fond; zoodat zij bij zijne aanfchouwing en latere
herinnering van een gevoel van eerbied en liefde , ja
aanbidding doordrongen werden , hoedanig zij hechts
omtrent deli met God op het naauwst verbondenen kon
ontwaren. Dit gevoel en de daarmede verknochte-den
denkbeelden omtrent Jezus hebben zij den menfchen door
rede en fchrift medegedeeld, en ook daardoor bewerkt,
dat millioenen hunne knieën voor den Zone Gods buigen. Ook wij ítaren met gevoel van aandoening, liefde en
eerbied op den hoogvcrhevcnen , zijn van zijne hoogheid
doordrongen , en erkennen , dat in zijn nmcnfcl:elijk be-

eertje

,

600

VERHANDELING

flaan het Goddelijke in eene heerlijkheid en volmaaktheid
heeft doorgeblonken, hoedanige in geenen anderen ooit
plaats had, en vereeren hem als den hoogten Godszoon.
IV. Het gaat ons, wij kunnen het niet ontkennen,
bij de tegenwoordige poging, om Jezus' waardigheid
nader te bepalen, even zoo als het Jezus' leerlingen ging:
het metaphyfifche gaat over in het zedelijke, of liever
het lost zich hierin op, en de eerfte beteekenis brengt
ons onwederflandelijk tot de laatíle beduidenis des woords.
Elke poging der befpiegeling , om tot het hoogere, Goddelijke aanzijn en wezen van Jezus door te dringen, kan
natuurlijk nergens eenen vasten grond , iets zekers ,
waarop men zich verlate , vinden , dan in zijn zedelijk be(laan en wezen. Daarbuiten zou men zich om
niets vermoeijen ; men zou iets vatten en begrijpen willen,
wat niet te vatten en te begrijpen is, vormen fcheppen
zonder inhoud , en zich met niets zeggende formulieren
misleiden. Maar hier vinden wij het middelpunt, van
waar - befchouwd alles zich opheldert , fchikt, vormt
en in zijne eigendommelijke waarde en fchoonheid doet
zien; even gelijk wij ons God zelven dán eerst in zijne
volkomenheid kunnen voort}ellen, wanneer wij van zijne
heiligheid , als het middelpunt , als 't ware de centraal
zijns wezens, uitgaan. Daarom is de waarheid,-zone
dat Jezus in het N. V. ook , ja voornamelijk , in den
zedelijken zin Gods Zoon genoemd wordt, van het
hoogíle aanbelang.
Dat in de H. S. menfchen, die Gode welgevallig
waren , kinderen Gods, Zonen Gods genoemd werden,
is bekend. Wie door uitnemende deugd en vroomheid
uitmuntte, en daarom een voorwerp van het Goddelijk
welbehagen was, dien werd deze naam gegeven. Het
Joodfche volk eigende zich denzelven toe , dewijl het
meende zich in dit welgevallen boven alle andere volken
te mogen verheugen, fchoon het zich hierin niet zelden
zeer bedroog. In het N. V. wordt dezelve mede op
de Christenen overgedragen , deels dewijl zij zich , wegens de zending -van Jezus, als voorwerpen der vader-
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lijke liefde Gods moesten befchouwen , deels dewijl zij
zich, als Christenen , door eenen Gode welgevaIligen zin
en wandel moesten onderfcheiden. De baan , langs welke
zij tot de waardigheid van kinderen Gods opklimmen
konden , fchrijft Jezus hun in zijne Godsdienstleere voor.
Een en ander hiervan behelst de bergrede. „ Zalig zijn
„ de vreedzamen , want zij zullen Gods kinderen ge„ naamd worden." — „ Hebt uwe vijanden lief enz., op„ dat gij kinderen zijt uws Vaders, die in de hemelen
„ is." — „ Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw
Vader, die in de hemelen is, volmaakt is." Volgens
Jezus' leer geraakt men alzoo door toenemende zedelijke
veredeling tot het kindfchap van God. Ook liet tegen
doet hij, bij voorkomende gelegenheid, in het-geIld
licht treden , wanneer hij hen , die zich niet laten ver
kinderen des Satans" noemt. De deugdzame-betrn,„
gezindheid en de reine wil maken den mensch Gode
welgevallig en Hem gelijkende , en om dezer zedelijke
Godegelijkheidswil, aan welke het welgevallen Gods
noodwendig ten deel valt , heet hij Gods kind. Zoo
zegt Paulus, Rom. VIII: i4: „ Zoo velen als er door
„ den geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods."
En wanneer i ,Joan. III: 9 de leerling van Jezus zegt :
„ Een iegelijk, die uit God geboren is, doet de zonde
„ niet," zoo is in beide plaatfen de zedelijke zin der
bedoelde uitdrukking niet te miskennen.
Dat nu , bij zulk een fpraakgebruik en zoodanige wijze
van voorftel in de H. S. , dengenen , in wien de zede
gelijkheid met God , in eene nog nimmer waargeno--lijke
mene mate, den befchouwer in het oog (haalde, en die
derhalve voor het hoogde voorwerp des Goddelijken
welgevallens erkend werd, de naam van Zoon Gods
ook in dezen zin zij gegeven, verwacht men van zelve, vóór nog de bewijzen daarvan opgefpoord en gevonden te hebben. Doch deze zijn voorhanden, en wel
niet alleen in die plaatfen der H. S. , in welke Jezus
blootelijk om zijne zedelijke grootheid en Godegelijkvormigheid Gods Zoon genoemd wordt, maar ook in de
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meesten dergenen , die hem om zijne Mesfiaanfche waardigheid, of ook om de in hem opgemerkte en vereerde
hoogere natuur , met dezen naam beflempelen; want altijd wordt, bij der Apostelen befchouwing en aanduiding
van Jezus den Zoon Gods, het in hem gedachte (voor
maar niet erkenbare (aan te wijzene) hoo--onderfl)
gere wezen met de duidelijk erkende en diep gevoelde
heiligheid zijns wils verbonden en met dezelve als met
eene hemelfche glorie omgeven. Daarom komt de zedelijke zin van den Christus behoorenden naam van Zoon
Gods, bijna overal, waar dezelve hem gegeven wordt —
uitgenomen, wanneer hij in den mond des volks en van
Jezus' wederfprekers voorkomt — óf meest of althans
mede in aanmerking. „ Wij hebben zijne heerlijkheid
„ gezien," zegt Joannes , „ als de heerlijkheid des
„ Eeniggeboren van den Vader." Doch in welke verhevenheid hij hem zich, wegens den in hem wonendenLogos, of met betrekking tot het in hem aanfchouwde hoogere wezen, gedacht mag hebben, hij verbindt daarmede
de gedachte aan zedelijke goedheid , als het innigtIe beginfel zijner Goddelijke heerlijkheid uitmakende; want
hij voegt er de woorden bij; „ vol van genade en waar„ heid." Alzoo was Jezus hem in zijne zedelijke waar
Zoon Gods, de-dighenfco igebrn
woord,
bij zijnen doop
des
Allerhoogtï
en.
Het
lieveling
en verheerlijking: „ deze is mijn Zoon, mijn geliefde,
„ in welken ik een welbehagen heb ," betrof niet Aecllts
den Goddelijken gezant, die de hoop des vroegaren ets
tegenwoordiger tijds op de tjitnemendíle wijze vervullen
zou; het gold ook den reinen van harte, den gehoorzamen tot den dood, het evenbeeld des heiligen Vader.
Wanneer de Apostelen hem het beeld des onzienli^kep
Gods noemen , welke min bepaalde denkbeelden 4zarbij
in hen ook mogen zijn opgerezen, immer iiopd hurl
hoofdzakelijk het verheven inzigt en de wijsheid, de hemelfche zachtmoedigheid en reinheid van Jezus voornamelijk voor den geest. „ Den heelde des eerstgeboren
„ Zoons Gods ," zegt Paulus aan de Colosfen, moesten
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de tot het Christendom geroepenen gelijk worden, en
Relt alzoo het zedelijk begrip des verheven naams in
het licht. En wanneer hij de grootfche uitdrukking,
dat ., in Christus de volheid der Godheid ligchamelik
„ woont," met de verzekering verbindt, dat de ware
Christenen deel hebben aan deze volheid, dat zij
Fv av?w gregrxepapc €vos zijn , geeft hij dan niet te kennen ,
dat hij onder het Goddelijke bovenal het zedelijke
verftaat ?
Doch Jezus zelf, die zich zijner betrekking tot God
onophoudelijk bewust was en geheel en al in dit bewustzijn leefde, hoe verklaart hij zich hieromtrent? Onmiskenbaar zoodanig, dat de overeenflemming van zijn'
wil, zijn doel, zijn fireven met den wil Gods meest op
den voorgrond ícaat. Hij is het zich bewust, dat God
in hem is en hij in God , dat derhalve de naauwfle ver
Vader en hem be{laat ; want hij-bindtesufch
denkt niets , hij wil en doet niets , dan hetgeen de Vader lief heeft en wil en hem heeft bevolen. Hij fpreekt,
gelijk hij het van den Vader ontvangen heeft; hij doet
de werken des Vaders; hij leeft alleen voor de volvoer
ring van den hem door den Vader opgedragen last; zijn
wil en fireven is den Vader geheiligd en hangt van f ie:n
af; zijn leven is een leven in God, in de liefde tot
Hem , in de gehoorzaamheid aan Hem ; hij bevredigt
daardoor de innigfte aandrift en behoefte zijner ziel.
Zoo is tij één met God. „ Ik en de rader zin een, '
fpreekt de regte , waarachtige Godszoon, want Gods
wil, raadsbelluit en sjoel zijn ook de zijne . Daarom ,
wie hem kent, die kent den Vader, want in hem openbaart zich des Vaders oneindige liefde en heilige wil ;
en wie hem volgt, die komt door hens tot den Vader,
want hij treedt door reinheid des harten, liefde en geloof in eene naauwerc betrekking tot God en bevoelt
zich gelukzalig in God. De Vader laat den Zoon niet
alleen, want deze dost altijd, wat den Vader welbehz.
gelijk is. En wanneer God hein gebiedt ; tot grondve^ting van Genen beteren toehand der naenschheid, in den
-
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dood te gaan, fpreekt hij: „ De wereld zal erkennen,
„ dat ik den Vader lief hebbe, en alzoo doe, als mij de
„ Vader geboden heeft" — gaat, berustende in des Vadprs wil , het verfchrikkelijkfle lot tegen , en is hem gehoorzaam tot den dood des kruifes.
Jezus gevoelt zich diensvolgens, naar de aanwijzing
der Schrift, als Gods Zoon, dewijl hij met God --niet
ge%Jks wezens, maar — gelijks willens is; dewijl lij
God meer lief heeft dan alles, en wederkeerig door
God geliefd wordt; dewijl hij Gods woord fpreekt en
Gods werken doet, en wel in het bewustzijn, dat God
door hem fprcekt en werkt; dewijl hij niets anders wil
en beoogt, dan wat Goddelijk , Gode welgevallig is.
En zijne leerlingen eeren hem als Gods Zoon, dewijl zij
in hens eene reinheid des harten, eene zedelijke kracht
van den wil erkennen, die zij niet geenen anderen naam
weten uit te drukken; te meer, dewijl dezelve op de
waardigheid heenwijst , die Christus als den faichter des
hemelrijks toekomt.
Doch is dit zoo, hoe zouden dan wij, predikers van
het Christendom , ons geloof aan Jezus, den Zoon
Gods, en onze vereering van hem, niet met alle blijmoedigheid te kennen geven, en alien, die ons hooren ,
door de H. S., tot hetzelfde bemoedigen? Niet tot
vergoding van het menfchelijke wekken wij op , maar
tot blijmoedige en eerbiedige erkentenis van zijne heer
zijn menfchelijk wezen , door heiligheid des-lijkhed,
gevoels , des verftands en des wils , tot het Goddelijke ,
tot zedelijke eenheid met God verfmotten heeft. Welke
onfchatbare bewijzen biedt de H. Gefchiedenis ons daartoe
aan! Reeds in het knaapje vinden wij den trek naar
boven, dien hij zijn ganíche leven door volgde; wij he fpeuren den moordenden Godszoon, die het gevoelt, dat
hij immer in de nabijheid van God, zijn' Vader, zijn
moet, en die daarom ook „ toeneemt in wijsheid en ge„ nade bij God en menfchen." Als den tot rijpheid ge
zijner kracht ten volle magtigen , ter berei--komen,
king zijner beftemming volkomen bekwamen, zien wij
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hem, als, vóór zijn openlijk optreden, de verzoeker
hein nadert. , De zedelijke vastheid, welke hij daar betoont, heeft haren grond in het bij hem levendige bewustzijn en den wil, om als Gods Zoon te denken en
te handelen. Eindelijk als voltooiden Godszoon zien en
erkennen wij hem in zijne laatfte moeijelijke omílandià
,heden , op zijn' weg naar den dood, toen hij Gode gehoorzaam was tot op het kruis.
Onfeilbaar is het de pligt des Christenpredikers, zijner gemeente aan te wijzen , hoe Jezus tot deze zedelijke
hoogte opgeklommen is , op welke wij hem als voltooiden Godszoon , vereeren. Niemand meere, dat de vol
deugd, die wij in hem bewonderen, hem aange--komen
boren was , en hij aan de moeiten en den fl rijd was ontheven, door welke wij ons dezelve verwerven moeten;
dat men dezelve als eene zijner natuur noodwendig inwonende eigendommelijkheid hebbe te befchouwen. Neen,
zoo is het niet. Deugd is een werk der vrijheid; zij
moet verworven , door kamp en ftrijd verkregen worden. Ook Jezus heeft dezelve verworven; in den ffrijd
met de zinnelijke natuur en de wereld heeft hij ze verworven, want „ hij is verzocht geweest gelijk als wij."
Maar juist daarom kunnen wij ook, in de Christelijke
gemeente , met den Apostel zeggen : „ Dat gevoelen zij
„ in u, hetwelk ook in Christus Jezus was." — „ Hij
„ heeft ons een exempel nagelaten, opdat wij zijne voet„ flappen zouden drukken." Verkondigen wij haar eenen
Godszoon , die, in zijne hooge , Goddelijke natuur,
eene volkomene deugd op deze aarde heeft medegebragt,
zoo zijn haar de gronden ter verfchooning, zoo zij hein
niet gelijk wordt, gegeven, al beroept zij zich ook niet
op een, zoo het heet, door Adam's val veroorzaakt
ganfchelijk bederf der menfchelijke natuur. Doch Rellen
wij haar, overeenkomflig de Schrift, den Zoon Gods
in zijne, onder moeiten , opoffering en flrijd verworvene,
volkomene deugd, als verheven voorbeeld ter navolging,
als ideaal der menschheid voor , dan verdwijnt deze ver
ziet zij in, wat de mensch, onder-fchonig.Da
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Gods bijland , vermag, voor welke veredeling hij vatbaar is , en dat het slechts op zijn' eigen volftandigen
wil aankomt, of hij een Gode welgevallig fchepfel, een
edel kind Gods zal worden, of niet.
Het is bijbelsch waar, en ook in het voorgaande ten
deele aangewezen , dat de Apostelen de leer van den
Zoon Gods op zoodanige wijze praktikaal maakten. Hoe
mogen wij Christenleeraars dan anders handelen ? Terwijl zij overal op de zedelijke waarde van Jezus , op de
volkomene overeenftemming zijns wils met den wil des
Vaders , op zijne door heiligheid des willens en pogens
bewerkte gelijkvormigheid aan God wijzen, en de Christenen opwekken , dezen Volheetlijken gelijk te worden , zijn
zij voor ons de regte voorgangers in de behandeling vin
dit onderwerp. Wanneer wij derhalve, bij onze prediking der heerlijkheid van den Zoon Gods , de zedelijke
Zijde deríelve boven alle andere doen uitkomen , dèzelve tot de hoofdzaak maken , en haar der gemeente
als een levendig toonbeeld voor oogen Rellen , zoo
doen wij, wat de Apostelen deden , onze prediking verdient den naam van Christelijk, en wij hebben de overtuiging, dat onze Heer en Heiland door dezelve op de
regte wijze verheerlijkt , en zijne gemeente waarachtig
gelicht en opgebouwd wordt.

EEN EN ANDER OVER DE CHOLERA.

(Vervolg en Plot van bl. 561.)

B

ij dezen 'ftrijd omtrent de verwijderde oorzaken is het
bijna oveibodig te vermelden, dat de geneeskundigen ook
over de naaste oorzaak en he wezen van den braak
zeer o1derfcheidene meeningen hebben. Dat zij-lop
zich hierin veelal door de likopeningen laten leiden , is
in onze dagen geen vreemd verfchijnfel; en het moet
dan ook onvermijdelijk zijn , vermits zich de vaste deelen hechts aan het onderzoekend oog aanbieden, dat de
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floornisfen in de levenskrachten en eene ziekelijke aandoening in het bloed over het hoofd gezien worden, en
menigmaal als oorzaak wordt aangemerkt, wat flechts
toeval der ziekte of het gevolg van den dood is. Zoo
zijn er dan ook velen, die, op de uitkomften, welke
dè lijkopeningen aanbieden , zich grondende, de ziekte
voor eene ont[leking van maag en darmen, of van de herfelien en het ruggemerg met deszelfs vaatvlies , of voor
eene aandoening van het hart en de bloedvaten , of
voor eerre ontfteking der zenuwen, eene aandoening der
lever, galblaas , met belemmerde galaffcheiding en uit
wat niet al meer, houden ; terwijl men-Ilorting,e
met eene zoodanige leer, van de folidair- pathologie
ontleend, het gevoelen van hen tracht te verdringen,
welke daarbij ook de ziekteverfchijnfelen in aanmerking
nemen , met welke zich de Cholera vertoont , en , mis
meerderen grond , de oorzaak zoeken in eene-fchienmt
onmiddellijke aandoening of liever befinetting van het
bloed , zigtbaar door de grootere hoeveelheid kooIllof
in , en de meer dan gewone dikte van hetzelve , en waaruit, als uit eene algemeene bron, zij de veranderingen
in de affcheidingen, de aandoeningen van de maag, de
darmen , de herfenen en van liet ruggemerg en de zenuwen, bij 'deze ziekte afleiden.
Intusfchen zijn wij er verre af, om het nut van
wéluitgevoerde lijkopeningen in dezen te verkleinen; wij
verheugden ons integendeel reeds te voren , toen wij
uit de mededeeling over de Cholera in dit Tijcfchrift voor
Julij en Augustus 1824, vernamen, dat onze landgenoot, Dr. j. VA N D 1 S S E L j z. , het allereerst de opening
van lijken , aan die ziekte overleden , had durven ondernethen, en daarin naderhand door anderen is nagevojgd
geworden; en wij houden ons overtuigd, dat zij, in
verband én vergelijking gebragt met den loop der ziekte
zelve , allezins tot eene betere kennis van den aard der
ziekte en Bene meer gelukkige behandeling leiden zàl.
Maar dan ook moet dit verloop, dan ook moeten de
verfchijnfeletl der ziekte even naauwkeurig worden op-
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gemerkt en opgeteekend , als de lijkopeningen met juist
onpartijdigheid moeten verrigt worden. Tot-heidn
zijn de wezenlijke en beflendige toevallen
toe
heden
nog niet genoeg onderfcheiden van de onbe/lendige
en toevallige Qymptomata cafu orta) , welke laatiTe
van het klimaat, jaargetijde, ligchaamsgeflel en van zoo
vele voorafgegane oorzaken afhangen, en bovendien de
eerl'te zoo zeer vermogen te wijzigen. Zoo befchrijven
ons fommige waarnemers de ziekte met teekenen van
ophooping van bloed en van beroerte, terwijl anderen
het tegendeel waarnamen; zoo de een aandoeningen van
de ingewanden der borstholte , een ander wederom niet ;
zoo wil men, ook in de groottle hevigheid der ziekte,
gal in de uitgeworpene floffen ontdekt hebben, en heeft
men zelfs de ziekte aan de inwerking der fcherpe gal
op de maag en darmen toegefchreven , terwijl meest alle
berigten wegens de in Europa waargenomene lijders het
tegendeel getuigen , daar volgens dezelve veeleer eene hel
aan rijstwater niet ongelijke , weiaardige Plof ontlast en-der,
uitgebraakt wordt. Voorts is het ook te verwonderen ,
dat men van het verloop van dat tijdperk der ziekte
flechts als in het voorbijgaan melding maakt , in hetwelk de ziekte eene gunflige wending neemt, en men
niet de goede bedoelingen der natuur tot aan de volkomene genezing toe, en de teekenen , die iets kwaads en
inflorting voorfpellen, zoodanig gadege(lagen heeft, dat men
daaruit, tot de voltooijing der heri}elling, en ter voorkoming van inílorting en naziekten , nuttige genèesregelen kan afleiden.
En de lijkopeningen nu, zullen zij aan het ware doel
beantwoorden , moeten minder oppervlakkig, door ervarene ontleedkundigen en tijdig genoeg gedaan worden ,
opdat niet door de toenemende ontbinding het lijk reeds
te zeer veranderd zij. Het uiterlijk aanzien van de fpijsverterings-organen b. v. moet niet flechts vermeld worden, maar alle derzelver weeffels en de veranderingen,
die daaraan zijn voorgevallen , moeten naauwkeurig worden opgegeven, zoo ook niet flechts de herfenen uit-
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wendig , maar ook in al hare deelen en verlengfels inwendig onderzocht, in één woord alle werktuigen, die 9
het zij behendig, het zij toevallig, aangedaan zijn kunnen, moeten met het ontleedmes nagefpoord , en voorts
het bloed en de in de ingewanden voorhandene vochten
nader onderzocht worden.
Dat men bij dit aangevoerde nog niet in de behandeling
is overeengekomen, zal wel geene verwondering wek
Wij fprekera hier niet eens van de onderfcheidene-ken.
wijzen, ter voorbehoeding zoo min, als ter afwering,
aangeprezen , en dus ook niet van het gevoelen derzulken ,
die de vernietiging der finetftoffen door chlorkalken , berookingen, of de affluiting van lijders, of zekere ftreken, en
de quarantaines voor nutteloos houden ; wij bepalen ons
nu flechts kortelijk tot de ©nderfcheidene geneeswijzen ,
tegen deze ziekte, doch over het geheel met even weinig
gevolg, in aanwending gebragt , zoodanig zelfs , dat een
geneesheer, door de droevige ervaring hiervan overtuigd ,
toen hij zelf onlangs werd aangetast, geene geneesmiddelen nam, en — genas. De geneeswijze door calomel en
opium, reeds vroeger door de Engelfche geneeskundigen
aangewend, is ook thans nog veelal in gebruik; bij anderen weder de bloedontlastingen , als onttïekingwerend en
afleidend middel ; bij anderen laudanum liquidum met
vlugge oliën ; bij anderen nux vomica ; bij anderen
magisterium bismuthi, of castoreum , morchus en an.
dere onder nervina bekende , behalve de velerlei uitwen
middelen. In het kort , de reeks van dezelve , tegen-dige
deze ziekte, ook nog volgens de laatfie berigten, in gebruik, zijn te menigvuldig om hier te vernielden, en
getuigen allezins van een verregaand empirismus, niet
genoeg gegrond op den aard der kwaal, noch overeen
kennis van den weg, langs welken de-komftiged
natuurkrachten behooren geleid te worden.
Bij deze verfchillende gevoelens over den aard en de behandeling der Cholera, kunnen en mogen wij ons dan uit de
tegenwoordige berigten geen juist beeld der ziekte vormen, en voor dezelve reeds vooraf Bene geneeswijze vastMENGELW. I831. NO. 13.
Vv
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hellen. Ook is dit te minder noodig, dewijl wij de hoop
nog niet geheel opgeven , om er , door de genomene
maatregelen en onder de hulp eener zorgende Voorzienig
bevrijd te blijven. Desniettemin moeten wij-heid,van
waakzaam blijven , en ons vooral met de mededeelingen
en berigten van die waarnemers eigen blijven maken ,
welke , met den echt Hippocratifchen geest bezield, vrij
van alle flelfelzuchi , door getrouwe waarneming , door
inductie en apologie tot de kennis van den waren aard des
gebreks trachten te geraken en eene echt rationele geneeswijze
vast te flellen. Tot zoolang , dunkt ons, mogen wij
gerust dille aanfchouwers zijn, en niet met zelfzoekende
oogmerken, of uit zucht om boven anderen te willen
uitblinken, reeds nu , terwijl het nog geen tijd is , de
drukpers doen zweeten onder vertalingen en compilatiën
van rijpe en onrijpe herfenvruchten , om het geneeskundig zoo wel , als het niet- geneeskundig publiek quafi te
onderrigten. Hieraan toch is bovendien voorzeker geene
behoefte. Op hoog bevel heeft er Bene vereeniging van
Hoogleeraren der Geneeskunde onzer hooge en doorluchtige Scholen plaats gehad , die tevens geroepen waren ,
om voorloopig het volk zoo wel, als de minder geoefende geneeskundigen , voor zoo veel dit noodig en moge
ziekte, ter voorbehoeding en behan--lijkwas,metd
deling , bekend te maken. Van de meer geoefende en
zoodanige geneesheeren , die dien naam inderdaad waardig
dragen, zal er wel geen zijn, die zich niet tot dezelfde
bronnen, als waaruit de fnelfchrijvende vertalers putten,
den toegang weet te verfchaffen. Doch eerst dán , wanneer ér in die waarnemingen en bevindingen meer eenheid
en gelijkvormigheid , in de geneeswijze meer overeen
dezelve niet betere gevolgen bekroond-komsthercn
wordt, zal het voor onze vaderlandfche kunstgenooten
een welkom gefchenk zijn, van een kundig geneesheer,
zonder zijne andere pligten , door zijn beroep of hoogere
betrekking hem opgelegd , te verwaarloozen , een handboek te ontvangen, hetwelk, nevens eene kernachtige gefchiedenis en de lotgevallen der zoogenaamde Cholera,
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de uitkomtten bevat, welke de aanhoudende en vereenigde pogingen van kundige mannen , waar de ziekte geheerscht heeft, omtrent de erkenning, den aard en de
behandeling dezer vreefelijke kwaal , hebben opgeleverd.
2

Augustus, 1831. P. J. G.

VERHANDELING , OVER DEN WAREN MOED; GESCHETST IN
HET VOORBEELD VAN SOCRATES, VERGELEKEN 'VIET
DAT VAN CATO.

IDoor
Mr. P. MABÉ,

I

JR.

eene deugd is er, die den mensch meer verfiert , die
hem tot grooter en edeler daden kan opvoeren, dan moed;
maar ook geene, in welker beoefening en beoordeeling doorgaans de fchijn moeijelijker van het wezen der zaak kan
onderfcheiden worden.
Immers, hoe vaak wordt eene daad geroemd, als ware zij
een bewijs van moed , welke eigenlijk niets anders was,
dan het uitvloeifel van eene oogenblikkelijke onberaden
drift, of van roekelooze vermetelheid , van laakbare ligtzinnigheid, van ontembare woestheid, ja van onmenfchelijke
wreedheid!
De ware kenmerken te onderzoeken van eene deugd , die
niet zelden minder beftaat dáár, waar zij algemeen vooronderíteld wordt, en dikwijls dáár aanwezig is, waar men ze
niet vermoedt; van eene deugd, die den mensch tot eene
trouwe gids veríirekt, in de onderfcheidene , •dikwijls zoo
rampvolle , omftandigheden des levens ; hem eigene tegen
grootmoedig en ftandvastig leert verduren , en hem-fpoedn
tevens een weldoener, een redder doet worden voor anderen; zoodanig eene deugd wél te kennen , kan zeker niet
anders dan als hoogstbelangrijk befchouwd worden.
De gebeurtenisfen dezer dagen, waarin van een ieder on.
zer zoo vele opofferingen gevorderd woorden, tot handhaving
van de eer en het zelfstandig befcaan des dierbaren vaderlands, deden mij befluiten, om beden te fpreken over den
waren moed. Ik wil, M. H., u niet bezig houden niet afVv
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getrokkene redeneringen, maar liever uwe aandacht vestigen
op den dood van twee groote mannen der oudheid, die beiden door hunnen moed beroemd zijn , offchoon zij denzelven op geheel verfchillende wijzen hebben betoond, name.
lijk van SOCRATES en CATO.
Ik zal dan trachten, u den waren moed te fchetfen in het
voorbeeld van SOCRATES , vergeleken met dat Van CAT o;
en, dit doende, zal ik in de gelegenheid zijn , eenige herinneringen te verlevendigen, die ons in de omliandigheden ,
waarin wij ons bevinden, nuttig kunnen wezen.
ik heb verkozen, twee mannen der oudheid ten onderwerp te nemen, niet omdat onze vaderlandfche gefchiedenis geene talrijke voorbeelden daarvan oplevert; neen voorzeker! maar omdat ik, indien ik de keuze uit onze gefchiedenis gedaan had , zoodanig, dat ik den eenen vaderland
boven den anderen had willen iïellen, daardoor-fchenld
welligt door dezen of genen van partijdigheid zou zijn be.
fchuldigd geworden.
Schetfen wij , volgens den leiddraad der gefchiedenis , kor.
telijk de omftandigheden, waarin, en de wijze, waarop die
mannen gettorven zijn, om daarna hunne handelwijze te
toetfen aan de regels , die wij ons van den waren moed
voordellen, en de fotfom van ons onderzoek op te maken, wie hunner het meest getoond heeft denzelven te
bezitten.
Vestigen wij het eerst het oog op SOCRATES.
AL CIE IA DES, in zijne jeugd een der leerlingen van s oCRATES, van wien NEP OS Ons verhaalt, dat hij een toonbeeld was van hetgeen de natuur, zoo in het voortreffelijke,
als in het verachtelijke , kan daarliellen , vermits hij nu in
verhevene deugden en hoedanigheden even zeer uitmuntte,
als hij op andere tijden zich door dierlijken wellust en ongebondenheid bezoedelde, zoodanig, dat men zich verwon
één mensch zulk eene geheel tegenfirijdige-der,hoin
natuur kon gevonden worden ; AL CI BI A DES was, door de
jaloerschheid en ongestadigheid van het `?theenfche volk , dat ,
na zij ne overwinningen, in hem niets meer zag, dan een
burger, die, door zijnen roem en groote belkwaamheden,
voor de vrijheid van het volk gevaarlijk kon worden, van
zijn bevelhebberfchap ontzet, en hetzelve was in zijne
plaats toevertrouwd geworden aan drie andere bevelhebbers,
'genaamd DIENANDER, TIDEUS en ADIMANTUS.
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IThze even verwaande als onkundige veldheeren , die de
herhaalde raadgevingen van den nu vernederden en ambteloozen AL CI DIA D as befpotteden , werden door den Lacedemo.
nifchen bevelhebber L Y S A ND E u gewagen en vertlrooid , en,
toen deze zich met zijn overwinnend heir voor de poorten

van Athene vertoonde, gaf de fftad, die van hare verdedigers
beroofd was , zich op genade aan hem over.
L Y S A N D E R, die , volgens N E t' o s, meer roem verkregen
heeft door zijn geluk , dan door zijnen moed, en de overwinning , die hij behaalde , meer verfchuldigd was aan de
achteloosheid zijner vijanden , die zich in de velden verfpreid
en hunne fchepen verlaten hadden, dan aan eigene bekwaam_
heid ; L vs AND E R , alzoo meester geworden zijnde van
Athene, deed de -theners deze overwinning op het pijn_
lijkst gevoelen ; hij fclaafte de wetten af, veranderde hunnen
regeringsvorm , hechtte de fterkten der flad , en noodzaakte
dat hoogmoedige volk, zoo trotsch op zijne vrijheid, om
het hoofd te buigen onder de' oppermagt van dertig landvoogden of tirannen , die hij aantelde, alleen uit de zoodanigen ,
die hem blijken hadden gegeven van gehechtheid aan hem,
en het volk , op zijnen wenk , als een wingewest van Lacedemonië, met een' ijzeren fchepter regeerden.
De heerfchappij dezer tirannen was gekenmerkt door de
gruwelijkfle wreedheid. Ieder, die flechts vermoed werd
zijn vaderland te beminnen of hetzelve nuttig te kunnen
zijn, ja ieder, die flechts eenige rijkdommen bezat, werd
tot den dood veroordeeld en zijne goederen verbeurd verklaard. Deze veroordeelingen, neen! gruwelijke moorden,
waren zoo menigvuldig, dat, volgens x E N O r H O N, gedurende deze tirannij , en dus in een tijdperk van flechts drie
jaren, het zwaard en de giftbeker der beulen een derde meer
Atheners fneuvelen deed, dan in al de bloedige veldflagen,

gedurende tien jaren geleverd, gevallen waren.
In dezen rampzaligen tijd leefde SOCRATES
OCR te Athene;
dien men roemde als den deugdzaamften en
den wijsflen man van zijnen leeftijd; S OCR A T Es, de groot.
fie der Griekfche wijsgeereu, die de jongelingfchap dagelijks
onderwees in de leer, dat de deugd het hoogste goed is, en
dat hij , die in de gunst der Grdheid deelt , voor de magt
der menfchen niet behoeft te vreezei^, Hoe zou de deugd.
zame man niet diep betreurd hebben het lot zijns ongelukki.
gen vaderlands? Hoe zou hij onder zulk eere regering ver.
SOCRATES,
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fchoond zijn gebleven? Hoe zou hij niet een der flagtoffers hebben moeten zijn, die de moordzucht dier dwinge_
landen vallen deed?
Het zij zoo, gelijk door fommigen beweerd is, dat SOCRATES, als leerende het beflaan van éénen waren God,
en der jeugd die leere inprentende, niet ten onregte befchuldigd werd, de godsdienst van den Raat te ondermijnen, en
als zoodanig, en uit dat oogpunt befchouwd, als burger,
vooral naar de begrippen van dien tijd , niet onfchuldig geacht kon worden aan de tegen hem ingebragte aanklagt.
Dit zij zoo; maar, wat lieten die dwingelandsu zich gelegen
liggen aan het welzijn van den flaat, wiens beste burgers
zij dagelijks gruwelijk lieten vermoorden? Daarop kon alzoo, in goeden ernst, de befchuldiging niet gegrond wezen;
dit kon haar flechts tot een voorwendfel verftrekken: alleen
de vrees , dat zijne leer voor hunne affchuwelijke dwingelandij gevaarlijk konde worden, dit alleen was genoeg, om
hem te doen fterven, en — hij werd gedoemd, om den giftbeker te drinken!
SOCRATES, te midden van zijne vrienden en leerlingen, die hij onderwijst in de ware wijsbegeerte, als de beste
gids om wél te leven en wél te flerven , en in de ontlerfelijkheid der ziele , verwacht de volvoering van zijn vonnis
met de grootíie bedaardheid; hij fpreekt den slaaf, die
hem den beker brengt, minzaam aan, en zegt: „ Mijn
„ vriend! wat moet ik doen? want het is uwe taak, mij
„ dit te leeren ?" — „ Niets anders ," zeide de man , „ dan
„ wandelen, als gij gedronken zult hebben, tot dat gij
„ zwaarte In uwe beenen zult gevoelen, en dan te bed
„ gaan leggen: het vergift zal van zelve werken." Vriendelijk, zonder eenig verwijt te doen aan de bewerkers van
zijne ramp , neemt hij den drinkbeker uit de handen van den
beul, die zich moest omkeeren, om zijne tranen te verbergen, en ledigt denzelven tot op den bodem.
Zijne leerlingen , die tot dusverre zoo veel kracht van
geest behouden hadden, dat zij , ten minfte voor 't oog,
hunne diepe fmart konden verbergen, waren nu niet langer
meester van zichzelven, en zij barstten uit in een' vloed
van tranen en luid geklag. „ Hoe!" zegt hij , „ was het
„ daarom , dat 'ik de vrouwen wegzond, om dergelijke min
voegzame tooneelen te ontgaan ? Want ik heb hooren
„ zeggen, dat men fterven moet met gelatenheid. Hond tl
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„ dan rustig en betoon moed." Zoo fprak hij; hij, die al-

léén bedaard en kalm bleef, toen allen , met zijn lot bewogen, in tranen uitbarstten. Geene klagt kwam over zijne
lippen; bij troostte zijne leerlingen, ievestigde alzoo zijne
leer door eigen voorbeeld, en, zich verzekerd houdende van
de onílerfelijkheid der ziele en de belooning der deugd , firekte
hij zich op zijn fierfbed uit en — gaf den geest!
Befchouwen wij nu , kortelijk, het gedrag van CAT o en
de wijze, waarop deze den dood onderging.
MARCUS PORCIUS CATO, achterkleinzoon van CATO
den Cenfor, daarom c AT 0 den jongen genaamd , leefde in een
hoogstbelangrijk tijdperk van de Romeinfche republiek. Het drie.
manfchap van cAJus JULIUS CAESAR, POMPEJUS en
c R Ass US , was , door den dood van laatstgemelden in den krijg
tegen de Parthen, ontbonden. De beslaan hebbende betrekkingen
tusfchen CAESAR en POMPEJUS waren verbroken door
dien dood, en vooral door het affterven van JULIA, de
dochter van CAESAR en gemalin van P o M P E J U S. Eene
verfchrikkelijke vijandfchap ontftond er tusfchen die twee
mannen , die , met onbegrensde eerzucht, elkander het oppergezag over den Romeinfchen haat betwistten.
Nadat het Romeinfèhe volk fchier de geheele aarde aan
zich onderworpen, en geen' buitenlandfchen vijand meer te
vreezen had, fcheen het zijn' eigen' ondergang te willen
bewerken. De tweedragt, die pest der maatfchappijen, on•
eindig vreefelijker dan de magtigfte buiten!andfche vijand,
ontbrandde. Wie denkt hier niet aan de woede van M A RIU S
en c i N N A binnen Rome? wie niet aan den bloeddorst van
SV L LA, die geheel Italië beroerd had? Vreefeliiker was echter
de razernij van cAEsArz en PoMPEJus, die niet alleen Rome
en geheel Italië, maar de ganfche toenmalige befchaafde
wereld, Europa, Azië en Afrika, in vuur en vlam zette,
en niet eindigde, dan niet den moord van den overwinnaar,
CAESAR, te midden van den raad.
CAT o, de foute verdediger van de vrijheid der Romei.
ven, fchoon deze , niet hechts van de voormalige eenvoudigheid afgeweken , maar door weelde en wellust , de ramp.
zalige gevolgen van te grooten voorfpoed, verbasterd , die
vrijheid niet meer konden waarderen ; C AT 0 had de zijde
gekozen van POMPEJUs. Her krijgsgeluk fcheen zich, in
den aanvang, voor dezen te verklaren, toen hij bij Dyrra_
chi,in twee belangrijke overwinningen op c Ars AR behaalde;
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maar in den velddag, dien de beide legers elkander in de
vlakten van Pharfalié leverden, werd P O M P E J U S door
CA ES A R geheel verflagen , en kort daarna , toen hij, in
zijne vlugt , zich op het gebied van den koning P T 0 L EM E US begeven had , op last van de raadslieden van dezen ,
verraderlijk vermoord.
CAT had, na den Pharfalifchen flag, vergeefs getracht, den aanhang van P øM P E J us, die wel vertirooid ,
maar niet vernield was, door het bijeenzamelen der krijgs.
knechten op het eiland Corcyra, zoo veel mogelijk te herfellen ; bij befloot derhalve, .daar hij in geen geval zich
verzoenen wilde met C A E s A R, dien hij als den vijand van
zijn vaderland en van deszelfs vrijheid befchouwde, naar
Afrika over te Beken , ten einde , met nog een aantal trouw
geblevene veldoverlten , P o M p E j u s op te zoeken. Aan de
Afrikaan/'c/te kust gekomen zijnde, vernam hij den moord
van P OM P E J U S, uit den mond van deszelfs jongden zoon
SExTus en van deszelfs weduwe CORNELIA.
Deze treurmare bragt groote verdeeldheid te weeg onder
het gevolg van CAT 0, daar velen, die niet zoo zeer uit
liefde voor de vrijheid van hun vaderland , als wel uit perfoonlijk belang, den togt aanvaard hadden, zich nu ontfa.
gen achtten , en zich voor de voeten gingen werpen van den
overwinnaar, om van dezen genade af te fmeeken. CA T O ,
hoe afkeerig van zulk een gedrag, wilde echter niemand
verhindéren , te doen , wat hij voor zichzelven nuttig oordeelde Anderen, die of geene genade van den overwinnaar
durfden hopen, of wie de vrijheid van het vaderland meer
ter harte ging, dan eigen lijfsbehoud , bleven bij C A T O ,
wien zij tot hunnen bevelhebber verkoren. C AT o had wel
het befluit genomen, om, indien P O M P E j us zelf in den
Pharfalifchen flag mogt gefneuveld zijn, al de krijgsbenden,
die onder zijn bevel (tonden , naar Italië terug te zenden ,
en zelf als een balling te gaan leven, verre verwijderd van
zijn vaderland, nu hetzelve door CAESAR overheerscht
werd; maar de overweging, dat hij zoo vele edele en dappere mannen in een vreemd land niet verlaten mogt, zoo
lang hij nog iets tot hun behoud kon doen, en de hoop,
waarfchijnlijk, van op deze wijze nog iets te vertigten
tot heil des vaderlands, deed hem dit bevel op zich nemen.
Na eenen hoogstmoeijelijken togt van dertig dagen, in een
woest oord, gedurende welken CAT o de grootte blijken van
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moed en onthouding had gegeven; aan het hoofd van zijn
leger te voet, bezwaard met zijne wapenrusting, voorttrekkende, en nooit anders dan het laatst eene teug waters gebruikende , wanneer het leger onderweg eene bron ontmoette,
en na, met tienduizend krijgslieden , den winter in de flad
Leptis doorgebragt te hebben ; vereenigde CAT 0 zijne magt
met die van s c I P I o en v A Rus, in het gebied van den
koning JUBA , f'relde zich onder het opperbevel van den
eerften , offchoon men hein tot bevelhebber wilde verkiezen,
omdat de wet niet gedoogde, dat het opperbevel aan eenen
Propraetor opgedragen werd, wanneer een Proconful tegenwoordig was: want hij verklaarde ftellig en nadrukkelijk, nooit
te zullen gedoogen, dat de wetten overtreden werden, tot wel.
ker handhaving alleen hij de wapenen had aangegord; eene
geduchte les voor v AR US, die te voren met s c i P i o om het
opperbevel getwist had.
Utica, een wingewest van den Romeinfchen Iaat, werd
nu het punt van vereeniging voor allen, die, na den Phar.
falifchen veldflag, niet geheel hadden gewanhoopt; de over.
wonnen partij her(lelde zich zoodanig, dat zij alras , zoo te
water als te land, wederom eene geduchte magt daarftelde.
CAESAR, die na zijne overwinning naar Rome gekeerd was,
zag met fchrik die magt zich vereenigen, en befloot, dadelijk naar Afrika over te (eken, om dezelve te vernielen.
Nadat CAESAR , in den veldflag bij Thapfus, eene flad
aan de zee gelegen , de krijgsmagt van s c I P I o verflagen
en zelfs die clad ingenomen had , vlugsten fommigen van
liet verfrooide leger naar de fled Utica, welke Hechts drie
dagreizen van Thapfus verwijderd was , en waar CA T o het
bevel voerde.
Dáár kwam de tijding van deze nederlaag in den nacht
aan. CAT O trachtte, door zijne bedaardheid, der menigte
moed in te boezemen en de rust te herfiellen. Met het
aanbreken van den dag riep hij den raad van driehonderd ,
welken hij zelf aldaar had zamengefteld uit Romeinfche burgers, die er zich metterwoon gevestigd hadden , bijeen ,
met bijvoeging tevens van de Romeinfche raadsheeren, die
zich bij hem bevonden.
In dezen raad, die in den tempel van JUPITER gehouden werd, verfcheen CAT 0 met een kalm en bedaard gelaat,
in zijne hand houdende een gefchrift, hetwelk eene lijst be,
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vatte van den voorraad, in de magazijnen voorhanden; hij
deed aldaar eene plegtige aanfpraak ; hij verklaarde, den raad
vrij te zullen laten in deszelfs beluit, zelfs indien men , tot
voorkoming van plundering en moord, in gevalle CAESAR,
na een' hardnekkigen tegenftand , mogt overwinnen, zich
dadelijk aan den vijand mogt willen onderwerpen ; maar dat
hij bereid was, om zich aan hun hoofd te hellen, indien
zij befluiten wilden., het uiterfie te wagen.
Deze aanfpraak deed eene algemeene geestdrift onthaan.
Men befloot, onder het opperbevel van dezen deugdzamen
en kundigen man, aan c A ES A R het hoofd te bieden. Over
de middelen, waardoor men dit ten uitvoer wilde brengen,
was men het echter minder eens. Zoo floeg CA T o een
voorhel van de hand, om de flaven in vrijheid te íte!len ,
omdat dit eene inbreuk was op het regt van eigendom hunner meesters ; alleen die genen wilde hij in dienst nemen ,
die door dezen, vrijwillig, uit de llavernij ont(lagen werden.
Weldra, echter, maakte de fchrik zich op nieuw meester
van het gemoed van de leden van den raad, welke in Utica
woonden. De vrees van alle hunne bezittingen te verliezen
in eengin llrijd , dien zij meenden , tegen den overwinnenden
CAESAR, niet te zullen kunnen volhouden, deed hen uit.
roepen: „ Wie zijn wij toch, en wien weigeren wij onze
„ onderwerping? Aan wien anders , dan aan CA ES AR, die
„ toch reeds de oppermagt van het geheele Romein/die
„ volk in handen heeft? Niemand onzer is een s c i Pi o,
„ een P o M P E J us of CAT o; en zullen wij , daar de ge.
„ heele aarde zich buigt onder het juk van CAESAR, ons
„ daaraan vermetel willen onttrekken!"
Zoo fpraken zij, toen hunne, door de redevoering van
CAT o , opgewondene geestdrift begon te verflaauwen. Die
lafhartigen! reeds zagen zij naar middelen uit, waardoor
zij genade bij den overwinnaar zouden kunnen verwerven.
Zelfs dachten zij er aan, om de raadsheeren, die tot het
gevolg van CAT 0 behoorden en bijzonder P o M P E J us had.
den aangehangen , gevangen te nemen , om ze aan C A E S A R
uit te leveren.
De aankomst van s c t pm o's ruiters , die zich eerst naar
Parada hadden begeven , maar aldaar door CAESAR, die
de trad tot op de puitïhoopen verbrand en de inwoners ver
waren verjaagd , gaf c A TO nog enige hoop op-mordha,
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het behoud der fad. Hij trok hen buiten de ítad te gemoet, en maande hen aan , om , onder zijn bevel , het
uiteríle tot verdediging derzelve te wagen.
Terwijl c A T o zich hier bevond, liet M. RUB R 1 U S, dien
hij in de flad gelaten had, om den raad der driehonderd in
het oog te houden , hem weten , dat de raad in dadelijken
opftand was tegen hem. Het antwoord van de ruiters op
zijne aanfpraak maakte het benarde van zijnen toehand nog
grooter, daar dezen hem verklaarden, niet voor CA ES A R
te vreezen, onder het geleide van c A T o; maar dat zij de
flad niet anders verdedigen wilden, dan onder voorwaarde,
dat men al de inwoners van Utica , die zij als verraders befchouwden, zou vermoorden of verjagen; een eisch, dien
CAT 0, de regtvaardige r. A To, niet kon inwilligen.
Toen hij in de ftad teruggekeerd was , bevond hij het oproer heviger, dan hij verwacht had. De raad had reeds
openlijk verklaard , dat niemand gedwongen kon worden, om
zich tegen den overwinnenden CAESAR te verzetten; en
fommigen kwamen er nu voor uit, dat men de Romeinfche
raadsheereu vatten moest. CAT o, die hardhoorend was,
veinsde het laatáe niet te hebben gehoord, maar fnelde dadelijk naar buiten de flad , en rende de ruiters , die reeds
vertrokken waren , achterop. Hij bezwoer hen met tranen ,
dat zij ten minfte ééne poging doen zouden, om de ongelukkige raadsheeren te redden; ja met eigene handen greep
hij de teugels van fommige paarden, en dreef ze alzoo naar
de flad terug. De ruiters , daarentegen , baden hem, dat hij
van deze gelegenheid gebruik zonde maken, om zelf aan de
handen zijner vijanden te ontviugten ; maar hij weigerde dit
volftrekt, en, daar hij naar de flad terugtrok, haalde hij
eindelijk de ruiters ever, om ten minfle dien dag nog te

vertoeven.
Toen CA T O met de ruiters teruggekeerd was, liet de raad
van driehonderd hem verzoeken , om in deszelfs midden te
komen. De raadsheeren , die zich bij hem bevonden , wilden hem dit beletten, en fineekten hem, aan dat verzoek
niet te voldoen, alzoo zij een' aanslag tegen hem vreesden.
Doch CA T O Relde hen gerust, en ging geheel alleen in den
raad. Deze, op het gezigt van de ruiters bevreesd voor
firaf, floeg hem voor, daar het oogmerk , om zich aan
CA ES AU. over te geven , niet meer kon worden verbloemd ,
om voor hein bij den overwinnaar genade te fmeeken. Hij
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raadde hen aan , om alles, wat mogelijk was, aan te wenden tot eigen behoud, maar voegde er bij: (*) „ Het be„ taamt den overwonnenen, onderworpen te zijn, en den
„ fchuldigen, vergiffenis te fineeken; doch ik ben, mijn
„ ganfche leven door, niet flechts onverwonnen van c A E„ SAR gebleven, maar ben zelfs, voor zoo verre ik wil,
„ verwinnaar,, daar ik CA E S AR in regtvaardigheid en deugd
„ overtreffe , die nu zelf overwonnen is , als overtuigd van
„ misdrijven tegen het vaderland , die hem reeds lang te
„ laste gelegd zijn."
Toen CA T o de vergadering verliet, kwam men hem berigten , dat CAESAR reeds in aantogt was met zijne ganfche magt. „ Helaas !" riep hij uit, „ hij komt tegen ons
„ op, als waren wij nog mannen!" en nu maande hij de
raadsheeren aan, om onmiddellijk bedacht te zijn op de vlugt;
hij liet dadelijk alle poorten fluiten , behalve die aan de haren , alwaar hij ijlings een aantal fchepen zeilre @ liet maken,
om, onder befcherming der ruiters, zijne vrienden te doen
ontvlugten. Dit was eene zaak, die hem uitermate ter harte
ging , en waarin hij , met de meeste zorg, niet alleen dien
ganfchen dag, maar zelfs een gedeelte van den nacht, werk.
zaam was.
Maar hij zorgde niet alleen voor zijne vrienden ; de bewoners van Utica, zoo wel als de raad van driehonderd,
die tegen hem was opgeítaan en zijne voornemens verijdeld
had, ondervonden de grootlte blijken van zijne regtvaardigheid en menschlievendheid. De eergen toch bevrijdde hij
van eene plundering , waardoor zijne ruiters, vóór dat zij
de had verlieten , voornemens waren dezelve te verwoesten ,
door die plundering af te koopen, met aan ieder dier ruiters too festertiën (ongeveer f 7 -50 van onze munt) uit
zijne eigene middelen te geven; terwijl hij den laatften (den
raad van driehonderd) voor het bijeengeroepen volk verdedigde, en allen aanmaande , om voor elkanders onderling
welzijn te zorgen.
Terwijl hij alzoo werkzaam was, om voor het behoud van
allen, behalve zichzelven, alles te doen, wat mogelijk was ,
vervoegde zich bij hem L. CAESAR, een bloedverwant van
CAESAR, die hem verzocht, zijne hulp te verleenen in het
(*) STUART, Rom. G%hied. Deel 18 , bladz. 1 37.
1L UT.
T. in Cat. Min. p.790, 791.
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opflellen eener aanfpraak, met welke hij , in naam van den
raad van driehonderd, den overwinnaar wilde te gemoet
gaan. Hij deed dit volgaarne; maar toen dezelfde L. CAES A R C A T o aanbood, zijne voorfpraak bij den overwinnaar te
wezen, toen antwoordde hij met waardigheid : „ Indien ik
mijne vrijheid aan CAESAR verfchuldigd wilde zijn, dan
„ behoefde ik flechts tot lrem te gaan ; maar ik wil geenen
„ dwingeland dank verfchuldigd wezen." Zijnen zoon , ech.
ter, die hem niet wilde verlaten , beval hij zijner voorfpraak
aan, jals ook zijne vrienden, indien deze in handen van
CAESAR vallen mogten. Het overige van den dag bragt hij
door in gefprekken met zijne vrienden en zijnen zoon, den
laatften vermanende, zich van alle flaatzaken te onthouden ,
alzoo dit niet meer gefchieden konde op de wijze, eenen
CA T O waardig.
Na het bad gebruikt te hebben , hield hij den avondmaal.
tijd , op welken hij , benevens zijne vrienden, de regering
van Utica genoodigd had. Het gefprek liep over wijsgeerige
onderwerpen , onder anderen over de felling der Stoïcijnen :

dat de deugdzame man altijd vrij is, en dat de boozer haven
zijn; en CAT 0 verdedigde deze ftelling met zoo veel vuur
en op zulk eene wijze , dat zijne vrienden in de reeds ontftane vrees, dat hij een' zelfmoord begaan zonde , werden
verlterkt.
Vervolgens, als naar gewoonte, eene avondwandeling met
zijne vrienden gedaan , en den bevelhebbers der wacht de
noodige bevelen gegeven hebbende, nam hij een meer dan
gewoon hartelijk affcheid van zijnen zoon er. vrienden, en
begaf zich naar zijn flaapvertrek.
Hier nam hij de zamenfpraak van P L ATO over de oniterfelijkheid der ziel in handen , en , het boek bijkans uitgelezen hebbende, zag hij op, en miste het zwaard, dat hij
altijd bij zich had, en dat zijn zoon nu had laten wegne.
men. Hij riep eenen flaaf, en beval dezen, het hem aan.
fonds te brengen; maar, de flaaf nog niet teruggekomen
zijnde, toen hij het boek had uitgelezen, riep hij alle zijne
!laven , eischte het zwaard van hen , en gaf zelfs een' hun.
ner een' zwaren vuistllag in het gelaat, fchreeuwende, dat
hij, door zijnen zoon en zijne haven, aan den vijand verraden was.
De jonge c A T o vloog, op dit gerucht, met zijne vrien.
den naar de slaapzaal , en wierp zich, fineekende , in de
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armen zijns vaders; maar c A T 0, met een' dreigender blik
rondziende , vroeg, waarom men hem behandelde als eenen
onzinnigen , zonder te trachten hem te overtuigen, indien hij
verkeerd handelde, maar door hem, met de daad te beletten
om zijnen wil te doen, en riep gramftorig uit tegen zijnen
zoon: „ Gij, knaap! wilt gij uwen vadér kluisteren en
„ binden , opdat hij geheel onmagtig zij , om c A z s AR., zoo
„ deze hem mogt overvallen, het hoofd te bieden? Voor
„ mijzelven toch heb ik dat zwaard niet noodig; ik behoef
„ immers mijnen adem llechts voor een' korten tijd te verflik„ ken, of mijn hoofd tegen den wand te flaan, om mijzelven
„ het leven te ontnemen." *)
De diep bedroefde zoon zond den vertoornden vader het
zwaard, door een' kleinen jongen, terug. CA T o nam het
aan, rukte het uit de fcheede, befchouwde het naauwkeurig,
en, het fcherp bevindende, zeide hij: „ Nu ben ik mijn
„ eigen meester." Hij legde het zwaard voorts bij zich ,
en nam wederom de zamenfpraak van P LAT o in handen.
Of hij daarna werkelijk in een' diepen flaap is gevallen,
of dat tij dien Hechts heeft voorgewend, om zijn oogmerk
tot zelfmoord te verbergen, ten miníle om zijne vrienden
gerust te Rellen, is onzeker; maar, midden in den nacht,
ontbood hij zijnen geneesheer , om een verband te leggen
op de hand , die hij, door den flag aan den flaaf, gekwetst
had; terwijl hij BU TA, een man , dien hij gewoonlijk in
flaatzaken gebruikte , liet vernemen naar den toeland der
fchepen, waarmede zijne vrienden ontvlugten zouden. Deze
kwam. terug met de tijding, dat allen, op één na, vertrokken waren. Een hevige form flak op; deze deed hem voor
het lot zijner vrienden fidderen; hij beefde op het denkbeeld,
dat de fchepen in derzelver vlugt mogten vertraagd worden;
nogmaals zond hij B UT A naar de haven, met last om alles
tot behoud der fchepen aan te wenden, zoo deze verpligt
mogten worden om terug te keeren. Reeds daagde de morgen; B UT A kwam terug met de tijding , dat in de haven
alles rustig was , en dat dus de fchepen ongetwijfeld veilig
derzelver koers vervolgden. Nu fcheen c A T o zich andermaal, voldaan over de redding zijner vrienden, ter ruste te
begeven; maar, zoodra BUT A de flaapzaal verlaten had,
zette hij zich het zwaard op de borst; de wond was echter niet
(*) Rom. Ge ch. D. 18 , hI. 136.
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terfiond doodelijk; de kwetfuur aan zijne hand had hens
belet , den floot met genoegzame kracht toe te brengen; hij
viel zieltogende van zijne legerflede , en in zijnen val wierp
hij' een tafeltje omver , dat bij hem fond; aanftonds vlogen
zijne (laven toe, op het hooren van het daardoor veroorzaakte gedruisch, die hem badende in zijn bloed op den
grond vonden liggen. Dadelijk fnelde ook zijn geneesheer
toe; deze ílelpte terltond het bloed en hechtte de wond; dit
deed CATO weder tot zichzelven komen; nogmaals fpande
hij alle zijne krachten in, keek woedend in het rond, flootte
de hand des geneesheers van zich af, fcheurde de wond ander.
maal open en — gaf den geest !
Ziet daar ons dan in korte fchetfen herinnerd , M. H. ,
aan de daden van twee groote mannen der oudheid, welke
gij zeker dikwijls bij het doorbladeren van de gefchiedenis
zult hebben bewonderd. Toetfen wij nu hun gedrag aan hetgeen eene echte wijsbegeerte en eene zuivere zedekuilde
ons leeren ; opdat wij alzoo vernemen, wie hunner den
hoogflen lof verdiene, wie den meesten waren moed be.
toond hebbe.
Moed is die kracht van den geest, die den mensch zijne
ware grootheid leert kennen en gevoelen; die in zijne borst
het befef doet ontftaan , dat hij meer is dan een kind des
flofs; dat hij het evenbeeld is van zijnen Schepper. Wanneer
de mensch diep doordrongen is van deze bewustheid, zal
hij zich weten te verheffen boven de wisfelvalligheden des
levens, om alleen aan zijne ontierfelijkheid te denken; hij
zal rijkdommen, rang , aanzien , eer naar de wereld kun.
nen verachten, wanneer hij die niet behouden of verkrijgen
kan, zonder van den weg, dien deugd en pligt voorfchrijven, af te dwalen; en, wanneer hoogere pligten dit eifchen,
zal hij niet alleen gevaren en rampen, met bedaardheid, het
hoofd bieden, maar zelfs, zoo dit noodzakelijk is, liever
met eer herven , dan een leven behouden , hetwelk alleen de
prijs kan wezen van ongehoorzaamheid aan pligt. En zoo
is moed het ware beginfel van menfchelijke grootheid, van
menfchelijke deugd; het ïlerklle wapen tegen afwijking van
pligt; de zekerfie waarborg, dat geene zwakheid van karak.
ter den mensch zal doen bukken voor de verleiding der ondeugd, maar dat hij, in den uiterllen nood, datgeen zal
weten te verdedigen en te handhaven, wat hij als het hoogde
goed befchouwt.
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Gij bemerkt alzoo , M. H., dat ik, van moed fprekende,
niet alleen bedoel die onverfaagdheid , welke den krijgsman
alle gevaren trotferen en de wapenen zijner vijanden verachten doet , hetgeen wij gewoon zijn dapperheid te noemen ;
maar dat ik het woord moed hier gebruik in eene nog hoogere
en meer algemeene beteekenis ; dat ik alzoo daardoor verfla
die fterkte van den geest, die ons , ja, ook gevaren en
dood leert trotferen, maar die ons tevens alle gewone en
buitengewone rampen en ontberingen, die de loop der we.
reldfche zaken en de naauwkeurige betrachting onzer pligten
vorderen, met bedaardheid en Randvastigheid verduren doet.
Maar in geene ongevoeligheid , in geene woeste verzaking
van het menfchelijk gevoel, dat de Schepper in onze ziel
geplant heeft, mag deze moed zijnen oorfprong vinden. De
afwijking van de regels, die de natuur zelve ons heeft
voorgefchreven , kan nooit prijfelijk zijn; zij verdient altijd
afkeuring. De ware grootheid van ziel, die alleen dien moed
kan doen geboren worden, bettaat niet in de verloochening
of verkrachting der menfcbelijke natuur; neen! zij moet deze
veredelen , volmaken.
De rnensch alzoo, die zijne grootheid befeft, vreest den
dood niet, wanneer pligt hem gebiedt denzelven te on.
dergaan; maar even min is de ware moed gelegen in den
dood roekeloos te zoeken. Neen ! het leven, het grootte
gefchenk van den Schepper, roekeloos weg te werpen , is
eene misdaad tegen den Gever van hetzelve. Wij mogen
het alleen af(laan als een offer aan zware en hooge pligten,
welker vervulling ons door de Voorzienigheid is opgelegd.
Dat alléén is moed.
Wij, Christenen , vinden zeker in den verheven Infleller
van onze godsdienst een voorbeeld, in zijne leer een' fteun ,
om in waren moed flandvastig te volharden, welke de ouden,
die alleen door de menfchelijke rede voorgelicht werden,
ten eenemale moesten ontberen ; maar daarom zijn de grond
waarop de ware moed gevestigd behoort te wezen ,-flagen,
niet veranderd. Neen! wat bij den heiden deugd is , moet
het ook bij den Christen wezen. Alleen kan men het den
eerften vergeven , wanneer hij, als alleen door de onzekere
leiding der zoo ligt faalbare menfchelijke rede beltuurd, in
de toepasfing van het regte fpoor afdwaalt. Maar de grond.
(lagen van zedelijkheid en pligt zijn eeuwig en onveranderlijk dezelfde. Wel kunnen zij door vooroordeel, verkeerde
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neigingen, of eene valfche wijsbegeerte , als met een' fluijer
worden bedekt; wel kan, bij een ruw en onbefehaafd
volk, het befef daarvan duister zijn; maar zij beftaan echter altijd, overal, bij alle volken, en zijn door den Schepper
in de ziel van ieder meiisch onuitwischbaar gegrift. De
mensch alzoo, die dezelve verloochent, welke ook zijne
godsdienst zij, welke de hemelllreek, die hij bewoont, zon.
digt tegen de wet der natuur.
Dat deugd overal deugd is, blijkt ons onbetwistbaar in
het voorbeeld van S O C RAT ES; zijne leer en zijne daden
bewijzen dit evenzeer. S 0 C R A T ES, offchoon hij zich niet
geheel aan de vooroordeelen van zijn volk konde of wilde
onttrekken, daar hij fterverrd nog gebood eenen haan aan
ESCULAPIUS te offeren , had echter zoodanige heldere denk.
beelden van zedekunde en van pligt , dat het fours fchijnt ,
alsof hij reeds omftraald werd van het licht dier leere,
welke , lang na hem , door den Zaligmaker aan de wereld
verkondigd is. En inderdaad, liet befef daarvan zweefde reeds
voor zijnen geest; reeds waren de grohdtrekken dier leere in
zijne ziel gedrukt, omdat hij mensch, omdat hij een edel mensch
was. De leer des Zaligmakers toch blijkt daarom vooral
van Goddelijke afkomst te zijn, omdat zij niets anders leert,
dan hetgeen volkomen overeenftemt met de menfchelijke na.
tuur; omdat zij , wel verre van deze te wederfpreken , haar
verheft en veredelt ; omdat zij eindelijk tot volkomene zekerheid gebragt heeft datgene , wat reeds te voren door de
verlichtile mannen gevoeld was , maar door de menfchelijke
rede , alleen en aan zichzelve overgelaten , nooit als eene
waarheid bewezen kon worden.
En zoo was de moed van SOCRATES verre verwijderd
van die ongevoeligheid en wreedheid , bij de ouden niet ongewoon, omdat fommigen meenden de menfchelijke natuur te
verheffen, door haar juist datgene te ontnemen , wat een
harer fchoonite fieraden uitmaakt , — het gevoel.
SOCRATES zocht den dood niet ; maar even min ontvlood
hij denzelven. Hij gevoelde zich onwe@rflaanbaar gedrongen, om te volharden in datgeen, wat zijn geweten hem
gebood. Hetgeen hij voor waar en goed hield, dat leerde
hij, dat beleed hij, in fpijt van de oppermagt der tirannen,
die alles deden fidderen, in fpijt van de woede eener verblinde menigte. Hij zocht den dood niet, want hij ver
zich, om zich tegen zijne befchnldigers te verde.-wardige
Xh
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digen; maar hij vreesde, den dood even min, en toen bij
(ierven moest als een flagtoffer van zijnen pligt, toen flierf
hij met de grootte bedaardheid , fprak geene enkele vervloe.
king — neen! geene enkele verwenfching uit tegen de bewerkers van zijnen dood; maar, zijne vrienden zegenende
en onderwijzende, ftrekte hij zich, in de volkomene bewust
-heid,
dat hid ontterfelijk was , op zijn doodleger uit.
En nu C A T O. Ook hij had de firengfte gevoelens ten
aanzien van regt en pligt ; ook bij bewijst, dat dit geene
woorden zijn van willekeurige beteekenis , of ijdele klanken,
maar woorden van eenen hoogeren zin, die door alle deugd.
zame menfchen , welke godsdienst zij ook belijden , op de.
zelfde wijze verfkaan worden. Maar niet altijd zal dit zoo
zijn , ten aanzien van derzelver toepasfing op bijzondere
onlftandigheden of daden. Zoo verfchilt C A T o daarin vap
SOCRATES, dat, indien ik mij eens zoo moge uitdrukken,
de laatste meer eene Christelijke, eene meer verlichte zede,kunde bezat, dan de eerde.
C A T O was de ftrenge begrippen der Stoïcnen toegedaan.
Het zij zoo, dat de worderfpreuk der Stoïcijnen, boven allen
ltartstogt verheven te zijn , niet zoo ftreng moet worden opvat, dat
dat men , gelijk de Peripatetici deden, de navolgers
N
van za o beoordeelen moet , als de zoodanigen , die allen
menfchelijk gevoel hadden afgefchud; het zij zoo, gelijk
wijlen de geleerde Profesfor K O O PM A N s ergens beweert,
dat deze wonderfpreuk alleen op zoodanige gemoedsbewegingen, die onnatuurlijk en met de gezonde rede firijdig zijn,
moet worden toegepast, zoodat het geheel iets anders is ,
gevoelloos, iets anders , in den geest der Stoïcijnen , zonder
hartstogt te zijn : dit is echter niet te ontkennen , dat die
leer niet altijd zoodanig , door de volgelingen van ZE N o,
fchijnt te - zijn begrepen geweest, maar dat zij bij velen de
grootfte verachting voor het leven heeft ingeboezemd, zoodat deze her als den groottien roem en den hoogtien moed
befchouwden , hetzelve door zelfmoord te verkorten.
Zoo ook C A T o, de deugdzame , de firenge C A T o. Hij
beroofde zich vrijwillig van het leven. Ik zeg, vrijwip ó;
want, de Stozc nfche zedeleer volgende, dat de mensch,
door de heerfchappij over zijn leven , zich meester maakt
van zijn lot, meende hij meer moed te betoonen door het
leven te ontvingten , dat hein niets dan rampfpoeden ficbeen
te beloven , dan door die rampfpoeden het hoofd te bieden.
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Niets dwong hem echter tot dezen flap ; want minder deed
bij denzelven om aan zijnen pligt getrouw te blijven, uit
de overtuiging, dat hij het leven niet meer behouden kon,
dan ten koste van zijne deugd, dan wel uit eene onverzettelijke trotschheid, die hem belette, met zijne vrienden de
Blad te verlaten , of voor c A E s A R het hoofd te buigen.
Het laat>}e zeker kon hij niet, althans niet volgens zijne begrippen van eer; maar het eeríte was zijn ware pligt, het
blijk van echten moed , geweest. Immers , de vrijheid van
zijn vaderland te verdedigen , was de eigenlijke drijfveer van
alle zijne handelingen; deze kon hij alleen door zijnen
zelfmoord bederven , nimmer nuttig zijn ; hij ontnam die
vrijheid niet alleen haren warmften verdediger, maar hij beroofde ook zijne vrienden van eenen aanvoerder, die hun
zoo noodzakelijk was , in de omflandigheden . waarin zij
zich bevonden; hij verzekerde CAESAR
E S alzoo van eene vol
komene. overwinning. Hij zou een' hoogeren moed betoond
hebben, zoo hij, ten koste van eene fchijnbare vernede.
ring, de vlugt , zijne vrienden niet had verlaten: want finder.
daad kon die vlugt hem niet vernederen; zij was het gevolg
van het verlies van den v&dflag bij Thapfus, waar hij niet
bij tegenwoordig geweest was , en dien hij s c r p i o ernllig
afgeraden had te leveren. Hij kon dus aan den drang der
omftandigheden, die hij niet had kunnen voorkomen, toegeven, zonder zijner eere te kort te doen, en moest veeleer zijne
vrienden in hunnen rampzaligen toelland blijven bijítaan
om ook hen alzoo nog eenmaal nuttig te maken voor de
groote zaak , voor welke, zonder hem , ook zij verloren
waren.
C A T o maakte zich alzoo fchuldig aan zelfmoord ; dat is,
hij beroofde zich van het leven , zonder dat hoogere pligten
hem daartoe dwongen Want wie zal met den naam van
zelfmoord beflempelen de vrijwillige opoffering van het leven, om daardoor een groot zedelijk doel te bereiken; het
zij dat wij, door de omfiandigheden gedwongen , zelve eene
daad verrigten , die onzen dood ten gevolge moet hebben ,
het zij dat wij anderen het vermogen geven om zoodanig
eene daad te doen, door ons aan hunne magt of wraak, of.
fehoon wij dit kunnen , niet te onttrekken ?
Echter moet men zich herinneren de heerfchende denkwijze van den leeftijd van CAT o. C t CE R o , in zijn boek
over de Pligten , zegt: „ C A T o, aan wien de natuur eene
X X2
-
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ongeloofelijke waardigheid had gegeven, welke hij zelf
,, door (landvastigheid onafgebroken versterkte , en die al„ tijd onwrikbaar ftaan bleef in het genomen beluit; hij
„ moest liever willen fterven, dan het gelaat des dwinge.
„ lands aanfchouwen." Hij betoogt alzoo, dat CATO tot
zelfmoord verpligt was; terwijl de overigen dezen konden
ontgaan, omdat zij minder flreng van begrippen en zeden
waren dan hij. (*)
Offchoon CA TO niet ongevoelig was, ja een edel hart
bezat, blijkbaar in alles , wat hid deed , om anderen te redden, wier behoud hem veel meer ter harte ging dan zijn
eigen, zoo wel als in het affcheid aan zijnen zoon, toen
bij naar zijn flaapvertrek ging; hoe zeer wij de bedaardheid,
waarmede bij het boek van P LA TO las en herlas , als eene
voorbereiding voor den dood , toen hij zijn befuic genomen
had , bewonderen, misfen wij toch in hem die onveranderlijke kalmte van geest, die SOCRATES geen oogenblik ver
dezen boven de gewone menfchen verheft, daar zij-liet,d
blijken geeft, niet alleen van den onveranderlijken wil, om
zijnen pligt getrouw te blijven, ook zelfs ten koste van zijn
leven, maar tevens van ftandvastigen moed, om dat befluic
met waardigheid te volvoeren. C ATO toch vergeet zich in
deze, voor hem zoo gewigcige , omflandigheden zoo verre,
dat hij eenen onfchuldigen (laaf, in ziedende drift, een' flag
kon toebrengen, ja dat hij zijnen zoon, die, uit liefde jegens
zijnen vader, hem niet had willen verlaten, toen hij dezen
voor het laatst in zijn leven aanfehouwde , kon overladen
met grievende verwijtingen , en eerre daad met den fchandnaam van verraad beftempelde , die alleen uit waarachtige
liefde jegens hem, en om hem te redden, verrigt was.
En, toen zijne vrienden en (laven toefchoten , om hem te
behouden, door zijne wonden te verplegen, dat openfcheu.
ren van die wonden! die woestheid! hoe zeer fteekc zij af
bij de beminnelijke zachtheid, bij den bedaarden moed van
SOCRATES!

Nog meer. S 0 C RATE s had den moed , om zijne zaak
niet te verlaten, ook toen niet, toen zij het zwaarffe of_
fer van hem vorderde, dat hij geven kon, en waaraan CATO
zich niet konde onderwerpen, — eene fchijnbare fchande na
SOCRATES toch werd geregtelijk , ten minfte wat-melijk.
(*) CICERO,

de Officiis, L. I. Cap. 31.
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den vorm betrof, gevonnisd en veroordeeld, als een vijand
van zijn vaderland, dat hij zoo zeer beminde. Hij werd dus
in het oog zijner °tijdgenooten, ten minfle voor het uiterlijke,
gefehandvleltt; ook hij had zich daaraan door zelfmoord
kunnen onttrekken; maar integendeel, hij verwaardigde zich
nog om zich te verdedigen , offchoon hij zeker wist, dat
zulks niet baten konde ; dan hij wilde zijn leven, waarvan
ieder oogenblik nuttig was voor de zaak, welke hij voor
onderwijs, dat hij niet ophield te geven,-tond,rhe
zoo lang zijne ftervende tong kon fpreken, niet voorbarig
afbreken.
Ik geloof dan, dat de flotfom van ons onderzoek deze
is , dat, offchoon wij den moed en de opoffering van c A T o
bewonderen, en wij hem voor een waarlijk groot man houden moeten, die volgens zf/ne,eigene overtuiging gehandeld
heeft, wanneer wij zijn gedrag beoordeelen naar de heet.
fehende denkwijze van zijnen leeftijd , vooral als wij het algemeen zedebederf, het laaghartig eigenbelang en de ver.
achtelijke kuiperijen, te midden waarvan hij leefde , in aanmerking nemen , S O C R A T ES, offchoon zoo veel vroeger
geleefd hebbende, volgens de regels eener zuivere zedekunde
meer waren moed betoond heeft dan hij, ja dat de laat(le
ons een zeer fchoon voorbeeld van waren moed heeft na.
gelaten, en volmondig zeggen wij alzoo met zekeren dichter:
„ Een c A T o doe 't heelal van zijnen moed gewagen ,
Daar hij zichzelv' ontzielt, als 't noodlot op hem woedt,
De ware held fiaat pal voor 's noodlocs feltle Hagen ,
En Verft als S OCR AT E S , wanneer hij flerven moet."
Zoo heb ik dan, M. H., voor ulieden trachten te fchet.
fen de kenmerken van waren moed; wij hebben de twee
aangehaalde voorbeelden uit de oudheid ons herinnerd, en
daardoor gelegenheid gehad te onderzoeken, in hoe verre zij
onze navolging verdienen. In eenera tijd, als de tegenwoordige , waarin ons vaderland zoo vele opofferingen van
zijne kinderen vordert, kon die flofre althans niet ongepast
zijn; want, eischt reeds in gewone dagen de loop der wereldfche lotgevallen moed en zelfverloochening van die genen, die in het goede volharden willen, de algemeene rampen voegen zich thans bij de bijzondere.
Ook de gefchiedenis van ons vaderland héefc tallooze
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voorbeelden van waren moed opgeleverd. Overtollig zou
het zijn, dezelven voor uwe aandacht terug te roepen; on.
mogelijk, ze allen op te tellen. Mijne aalwijzing is onnoodig, en, door enkelen te noemen, zoude ik velen onregt
doen. De moed der voorvaderen heeft vreemden verbaasd
en ontroerd; den waren vaderlander kan dezelve niet onbekend wezen.
Maar, M. H., deze dagen zijn niet minder, dan eenig
vroeger tijdperk onzer gefchiedenis, rijk aan voorbeelden van
die grootheid van ziel, welke wij als de eigenlijke bron van
den waren moed hebben afgeteekend. Zien wij om ons
heen , een drom van mannen en jongelingen, uit alle (lan den der maatfchappil . trok uit ons midden op, om de eer
en her zelftlandig bellaan des dierbaren vaderlands te verdedigen. Het was ware grootheid van ziel, echte moed, die
hun de krachten fchonk, om, gedurende eene reeks van
maanden, de geftrengheid van den winter en de hitte van
den zomer tlandvastig te verdragen, en, verwijderd van
hunne dierbaarfte betrekkingen, de genoegens des gezelligen
levens, aan hunnen ítand verbonden, vaarwel te zeggen, om
allerlei ontberingen kloekmoedig te verduren. Het was
ware grootheid van z?el, die zoo vele vaders en moeders
bewoog, om, behalve zoo vele geldelijke offers, waarin zij
met allen deelden , zelfs hunne kinderen vrijwillig, maar met
een' traan in het ten hemel geflagen oog, af te ulaan voor
d 3 redding des vaderlands. En hoe heeft die grootheid van
ziel heerlijk uitgeblonken , toen , op het woord „ voorwaarts l"
door onzen dierbaren Koning uitgefproken, en zoo lang door
onze dapperen met ongeduld verbeid, zij , onder aanvoering
van de edele Zonen des Konings , in Belgié trokken ; dáár,,
in Hechts tien dagen, twee legers, door dat oproerige Bel.
gié zaamgebragt, vernietigde, en alzoo, onder het opperbe•
vel van Neérlands grooten Held , die ellendigen krachtdadig
leerden, dat de Noord-Nederlanders niet gewoon zijn op
hunne daden te roemen, maar dat zij den moed bezitten en
de kracht, om hunne vijanden, fchoon grooter in getal dan
zij, onder het opzien tot den God hunner vaderen, die
heeds een ftraffer is van verraad en logen, met hunnen ijzeren arm te verpletten' Vele edele mannen en jongelingen,
die zoo dierbaar waren aan hunne betrekkingen en aan het
vaderland , zijn in dien heiligen (rijd gevallen ; hun dood
was roemrijk, en zal het vaderland tot nut verftrekken ;
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nooit zal dat vaderland hen vergeten 1 De asfche dier braven ruste in vrede !
0! zoo vele bewijzen van moed, zoo vele opofferingen
van allerlei aard , door een ieder, ' naar zijn vermogen, op
het altaar des vaderlands gebragt, overtuigen ons, dat onze
tijdgenooten , in die kracht van den geest, die dt.a walen
moed doet geboren worden , van hunne en onze voorvader ^r,
niet verbasterd zijn.
En , M. H. , hoe vele en hoe zware rampen ons vader•
land ook fchokken , wien ontrolt niet een dankbare traan
op het vernemen van zoo vele blijken van waren moed
wien klopt het hart niet hoog, dat hij zoo vele mannen
wier namen voor eeuwig met gulden letteren in onze va.
derlandfche gefchiedenis zullen prijken , niet alleen zijne
land., maar tevens zijne tijdgenooten noemen mag? en wie
zal uitdrukken de gewaarwordingen , die zich van zijne ziel
meester maakten, toen hij het heldenfeit vernam van onzen
onfterfelijken v e N s p £ Y K, die den dood niet zocht , maar
het leven, dat hem nog zoo veel goeds beloofde, grootmoe.
dig ten offer bragt aan liet heil des vaderlands, toen zijn
pligt dit vorderde, en daardoor een voorbeeld gegeven heeft
aan zijne landgenooten, hoe een waar held Herven moet, en
tevens aan de vetachtelijke vijanden en belagers van onzen
dierbaren vaderlandfchen grond eene heilzame vrees heeft ingeboezemd die meer, dan alle raadsbeilui'ten van de Mo
gendheden, hen van verdere aanvallen heeft afgehouden , en
die alzoo, door zijnen tijdigen dood, onberekenbaar veel heeft
toegebragt aan de eer en de redding des vaderlands ? wie
zal deze gewaarwordingen befchrijven? Neen! het menfchelijk hart kan oneindig meer gevoelen , dan de taal vermag
uit te fpreken ! — Zoo vele blijken van waren moed moeten
dan zoo vele prikkels voor ons zijn , om tandvastig in alles
te volharden, wat tot het heil des vaderlands dien(lig is,
en ook ons den moed geven, om, daar de nood dat eischt,
ieder in zijnen kring en naar zijn vermogen , alles aan te
wenden , wat ftrekken kan , om het groote doel , de verdediging van het vaderland en de vestiging van deszelfs duurzaam, onafhankelijk bettaan, eendragtig te bereiken.
Ja! in heilige geestdrift zeggen wij niet onzen onilerfelij
ken F EI TH, wiens hart zoo zeer gloeide van liefde voor
zijn vaderland:
,
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Zoo floeg een volk, gering in krachten,
Maar wien de vrijheid wetten gaf,
Europes zaamvereende magten,
Pest , hongersnood en beulen, af.
Zijn voet vertrad de helfche kluister,
En, fchepper van zijn' eigen luister,
Bleef 't eeuwen van 't heelal geacht.
Dit volk, het roemrijkst volk der aarde,
Bataven! juicht! gevoelt uw waarde!
Bataven ! was uw voorgeflacht.

„ 0 vad'ren! vad'ren! hoe verrukken
Liefde en erkentnis mijn gemoed !
Waar kan mijn voet hier 't aardrijk drukken,
Dat niet gerookt heeft van uw bloed! —
God ! dat uw blikfem hem verdelge
Uw afgrond zijne romp verzwelge ,
0 aardrijk , niet dat bloed befproeid
Wiens hart in al zijn doen en pogen
Door de eigen zucht niet wordt bewogen,
Niet eeuwig voor de vrijheid gloeit! (*)
„ Uit zulk een bloed zijn wij gefproten.
(En zoekt vrij, waar er fchooner vliet.)
Ontgloeit uw borst, o landgenooten!
Rijst, zwelt, verheft uw hart zich niet? —
Dat wij dan, met vereende zinnen,
Tiet dierbaar vaderland beminnen ;
Dat elk zich aan zijn grootheid wij';
En dat, bij ons roemruchtig fneven,
't Beflisfend vonnis van ons leven
Zoo grootsch eene afkomst waardig zij!" (t)

Vrijheid! Hoe vreefelijk is dat woord in de ongeluk_
kige dagen, die wij beleven, misbruikt! Het was in Belgié
de leus tot het fchandelijkst oproer, tot vertreding van alle
Goddelijke en menf'chelijke wetten, tot plundering en moord.
Wij, Noord- Nederlanders , wij kennen de kracht van dat
woord; wij weten, dat vrijheid ondenkbaar is ; zonder ge.
hoorzaamheid aan de wetten , en dat getrouwheid aan den
Koning, onder eene wijze en doelmatige Grondwet, alleen
(')

ons duurzaam daarvan kan verzekeren.
(t) F E r T H , Oden en Gedichten, Deel I, bladz. G.9. (kleine
uitgave )
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o mensch 1 dat kloppend harte,
WDieaartoe,
tranen, glinl}'rende in uw oog?
Waartoe , gefchokt door wreede fmarte ,
Die zucht, die 't bange hart ontvloog?
Gij fiddert voor den dag van morgen ,
Dien nog een heilig donker dekt?
De toekomst Is 't, die bange zorgen,
Die fmart in uw gemoed verwekt?
Dwaas! waant gij, dat de (mart van heden
Ook morgen uw gemoed beroert ?
Of dat de weérfpoed van 't verleden
U tot een bange toekomst voert?
Waant gij, dat, onder (mart gebogen,
De toekomst geen verpoozing geeft?
De traan der (mart, ontweld aan de oogen,
Ook morgen aan uw wangen kleeft?
O zie! thans houdt een ak'lig duister
Deze aarde als met een floers bedekt;
Maar fpoedig rijst, met nieuwen luister,
Auroor,, die 't fluim'rend aardrijk wekt.
Hoor huilend thans den tlormwind loeijen ,
Verplett'ren fchier en huis en boom;
Zie firaks de zephir lieflijk floeijen
Met takjes , fpieg'lende in den firoom.
Hoor , fchriklijk rollen donderflagen ;
De blikfem flikkert hen en weér,
Daar onuitputb're regenvlagen
Zich Horten van den hoogen neêr; —
Straks, zie de dikke liulfels fcheuren;
De dagoer gloeit met nieuwe pracht
't Gebloemte fpreidt vernieuwde geuren
Rondom zich, daar weér 't aardrijk lacht.
Ruw blaast de herfstwind door de boonren,
En rukt liet laatfte blaadjen af;
Ras dekt eene ijz'ren korst de llroomen;
Natuur is fomber als het graf; —
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Maar zie ! de lente fchenkt wegr leven,
Tooit bosch en beemd met jeugdig groen;
Zie 't beekje van zijn boei ontheven,
Zijn golfjes kabb'lend voorwaarts fpoah,
En 't leed, o mensch ! dat gij moet dragen
Dat zou beftendig zijn alleen?
Vergeefs zoudt ge om verkwikking vragen 9
't Geluk Heeds wijken voor uw fchre@n ? —
Neen ! hebt gij nu met fmart te kampen
Dra lacht u reine wellust aan ;
Zijt gij ten fpeelbal thans van rampen,
Ras wandelt gij langs rozepaan.
Geen leed is duurzaam op deze aarde ;
De fmart is aan de vreugd verwant,
En o ! die vreugd heeft meerder waarde ,
Is ze in 't geteisterd hart geplant.
Zoo fchiet Aurora heller Pralen ,
Na d' aklig duist'ren onweérsnacht;
Zoo zal de lente fchooner praten,
Als haar een feller winter bragt.

Is alles wisf'ling hier beneden,
Waartoe, o mensch 1 waartoe gefchreid?
Ligt volgt op d'onfpoed van 't verleden
Een milde bron van zaligheid.
't Is waar, de vreugd , hoe hoog ook te achten ,
Is ook kortftondig, kort van duur;
Maar o, geniet! zij fchenkt weér krachten
Voor 't op haar volgend lijdensnar.
En 't noodlot! —neen! weg, ijd'le klanken!
Geen noodlot regelt hier ons lot.
Vast hecht het klimop zijne ranken
Om d' eik, die met den flormwind fpot,
En hechter nog is ons vertrouwen
Op Hem, die vreugde en onfpoed fchenkt,
Meer vast de grond, waarop wij bouwen,
Die ons met wijn en alfem dre: kr,
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De blikfem fchiet vernielend neder,
Een hooger magt beftuurt zijn' fchtcht;
Ge ontvangt veel grooter' zegen weder,
Dan ooit zijn pijl vernieling dicht.
De ftormwind moge fchriklijk woeden ,
Onrwort'len fchier en boom en plant ,
0! ligt blaast hij, om u te hoeden
Voor 't gif, dat in uwe ad'ren brandt.
De winter moge ti fchr!kbaar fchijnen,
Als uitge(torven heel natuur;
Het is een fluim'ring , wier verdwijnen
Natuur bezielt met jeugdig vuur.
De nacht, hij moge fomber wezen,
Hij brengt aan 't ander halfrond dag;
hij doet ons 't boek der fchepping lezen,
Dat zonder hem geen fterv'ling zag.
Neen ! 't zijn niet altijd wreede rampen
Al ziet ons oog er niet door heen;
Vaak is 't geen leed, waarmeê wij kampen,
Al flaakt het hart een bang geween.
0! dikwerf voeren tteile paden
Ons naar het heerlijkst, vruchtbaarst dal;
De doornstruik , in ons oog ten kwade ,
Hoedt ligt ons voor een' wisfen val.
En ftraal' van uit den donk'ren hemel
Geen enk'le lichtilraal op ons neêr
0 eenmaal , boven 't fiofgewetnel,
Dáár kennen wij geen rampen meer !
Dáár, fchouwend met onftoflijke oogen ,
Is 't alles helder om ons heen ;
Dáár zien we , in eerbied opgetogen,
Hetgeen op aarde ons duister fcheen.
In 't bijzijn van des Eeuw'gen liefde,
In 't zalig Eden voor de deugd ,
Is elke ramp, die hier ons griefde,
Een nieuwe en rijke bron van vreugd.
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Ja, elke firijd, met moed getreden ,
Is hemelwellust dáár voor 't hart,
En in den kelk der zaligheden
Een druppel elke traan van fmart.
En wat, wat zegt in rijper jaren
De traan, door u als kind gefchreid ?
Hoe vaak was 't hoeden voor gevaren
Toen in uwe oogen bitterheid !
Hoe vaak ontperst uw dwaas begeeren
Een' traan aan 't oog, een' zucht. aan 't hart ,
En thans ziet men u dankbaar eeren
Hen, de oorzaak toen van uwe fmart.
Zoo zult ge ook eens, in zaal'ger fireker,,
God voor uw rampen hulde biên.
Zoo zult gij , aan deze aarde ontweken,
Het doel van al uw lijden zien.
Zoo zweeft ge eens, onder leed en pijnen ,
Voor hooger leven opgevoed,
Op vleug'len van de Serafijnen,
Uw' Hemelvader te gemoet.

Groningen. 1831.

W. G L E U N S, JR.

UIT BOEZEai ING.

„ Nooit klinkt de toon des harten vadsch. "
gij dat land, waar duizend helden ftreden,
K entGefchaard
om Nasfau's dierb're vaan?
Waar orde en wet, nog niet gehoond, vertreden,
In ieders borst geheiligd ulaan?
Waar 't vrije volk door menig' band verbonden ,
Verbroederd is, en niet Hechts fcheen;
de
Waar Eendragt weer hare outers heeft gevonden? —
Daarheen , daarheen !
Kent gij dat land, zoo klein, maar zoo roemwaardig,
't Geen zee en firoom in banden knelt ?
Waar 't hart, tot weldoen altijd bereidvaardig,
Voor God en godsvrucht klopt en zwelt?
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Waar 't ftrijdzwaard, eind'lijk uit de fched gevlogen,
Een vonk'lend blikfemf'ralen fcheen,
Een oordeel Gods, dat neérdaalde uit den hoogen? -Daarheen , daarheen!
Kent gij dat land, gefchokt, vaneengereten,
Bedreigd , gelasterd en verguisd'?
Daar roept de firijd — de jamni'ren zijn vergeten,
En 't eerlijk ttaal blinkt in de vuist;
De togt vangt aan — en onverwelkb're zege
Gaat juichend voor het leger heen;
Wie houdt dien firoom , die magtig voortbruist, tegen?
Daarheen, daarheen!
Kent gij dat land, waar, wars van ijdel pralen,
Een nijver volk in ftilte plant;
Maar 't fnood verraad met magt durft achterhalen,
Dat rondfpookte op het vrije fïrand ?
Dat nijv're volk erkent zijne oude krachten;
't Herleeft, waar 't ingefluimerd fcheen;
Die heldenmoed beeft voor geen legermagten. -Daarheen , daarheen
Kent gij dat land, waar, op den troon geheven,
Een Vader 't heil der zijnen zoekt?
Wien 't nagelacht den vadernaam zal geven,
Zoolang het dwingelanden vloekt?
Daar leert het volk zich in den Vorst beminnen;
Hun doel en wensch en lot zijn één ;
Het leert, getrouw aan eed en Vorst, verwinnen. —
Daarheen, daarheen 1
Kent gij dat land , dat land , welks heldendrommen
Nog moedig aan de grenzen laan ?
Het zal den nek niet onder 't dwangjuk krommen;
Zijn glorieéeuw vangt weder aan!
Kent gij dat land — zoo juich bij d' ouden luister ,
Die het met zonnegloed omfcheen;
Daar prangt geen band, daar knelt geen boei, geen kluister! —
Daarheen, daarheen, daarheen!
Purmerende, Sept. 1831.

n. T. L. w....R.
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UITBOEZEMING BIJ HET VERNEMEN DER TIJDING VAN HET

VOORWAARTS RUKKEN ONZER TROEPEN IN BELGIC •

^l oorwaarts t klinkt het langs de grenzen.
Voorwaarts, dapp're legerfchaar !
Voorwaarts was de keus der braven,
En zij achten geen gevaar.
Voorwaarts 1 Nederland voor oogen,
't Vaderland in 't rein gemoed,
Onze goede zaak in 't harte

En den God, die Neérland hoedt.
Voorwaarts! klonk het langs de grenzen.
Ook die echo trof ons oor;
Ja, haar weérgalm dreunt in 't ronde ,
Drong tot aller harten door.
Vrienden, dierb're bloedverwanten
Zien wij juichend flrijdwaarts gaan,
En met weemoed, hoop en vreeze
Staren wij dit fchouwfpel aan.
Maar, wat ook 't gevoel mag wenfchen,
Nimmer nu hun wederkeer !
Voor elk pand, dat men moet derven,
Telt de haat een' held te meer.
Trekt dan voorwaarts , dapp're vrienden t
Wie, of wat ge ook voor ons zijt.
Sneeft ge, uw dood is minder fmart'lijk ,
Daar ge uw leven Neêrland wijdt.
Voorwaartst Nederland voor oogen,
't Vaderland in 't rein gemoed,
Onze goede zaak in 't harte

En den God, die Neérland hoedt.
Belgen die we ééns broeders noemden,
Onze vrienden ééns in fchijn,
Ziet, hoe weêr oud_Neérlands helden
In den nood het grootfte zijn!

UITBOEZENI9 Q.
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Laat een vijand hen begrimmen,
Valfche Vor!ten hen verraan ,
't Kan alléén zich dan verheffen,
't Kan zich wreken..... of vergaan!
Moordenaars in Btusfels wallen !
Waar is nu die moed, zoo groot?
Belgen, fiioevers in den voorfpoed,
Maar nu lafaards in den noodt
Smeek en bedel Frankrijks bijband;
Dat nu Eng'land hulpe bied';
Dat een Leopold zoo zinke ~
Zoo verlaagt zich Neêrland niet.
Eigen firijders kan het kweeken ,
't Moedig voorgeslacht verwant,
Willem's roepfleur vormde helden
En de liefde tot hun land.
Belgen! (meekt nu vreemden bijstand;
Dit hergeeft ons eigen eer;
Ja, dit fineeken geeft aan Neêrland
Haar verloren ftandplaats weér.
Maar 't zijn meer dan eigen krachten,
Maar 't is meer dan heldengloed;
Hij, die Neêrland bleef behoeden,
Schonk dat trouwe volk dien moed.
0! mijn dank verheft die liefde,
Daar mijn bede tot U rijst,
God , die Neêrland, als voordezen,
Weér Uw trouwe hulp bewijst $
't Is de zaak, waarvoor wij flrijden ,
Die ons reeds dat uitzigt toont,
Die Gij, hoe het moge loopen,
Eenmaal met Uw' zegen kroont.
Voorwaarts! Neêrland dan voor oogen,
't Vaderland in 't rein gemoed
Onze goede zaak in 't harte
En den God, die Neêrland hoedt.
s. P. OU DKE RK POOL.
Enkhuizen , io Aug. 1831.
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PROCLAMATION DE TIELEMANS AUX DÉBRIS DE L'ARMáR
DE LA MEUSE.

I

is ne font pas battus , les braves de !a Meufe !
Mais ids fe font enfuis 4 Liege, d la chartreufe.
Its ont eu peur, — non pas du Prince et fes foldats;
Mais du fang précieux, que coutent les combats.
Remettez vous, foldats! de vos frayeurs terribles;
Ya, nous vous foignerons; les Liègeois font fenfibles.
Le reste de nos braves, dès domain réunis,
Décampera encore devant nos ennemis.
Mais n'avouez jamais cette triste défaite,
Et donnez y le nom dune belle retraite.

'S KONINGS CIJFER TE BRUSSEL VERANDERD.

heeft de letter W te Brusfel uit doen firijken,
MEnenvaardig
in haar plaats de letter L gefield :
't Is zoo 't behoort; want, bij het heerfchen van geweld,
Heeft steeds de Waarheid voor de Leugen moeten wijken.

Yoor de vuist. 1831.

W.

MIDDEL TEGEN HOOG WATER.

W

at dient er best gedaan, om 't water weg te krijgen,
Als men 't van tijd tot tijd ziet hoog en honger flijgen? -Het middel is gereed: om 't water af te keeren ,
Hebt glj het slechts te amortiferen.

AAN EEN' JAGER.

aan de leer van een' Pythagoras?
Gelooft(Ikgijdacht,
dat dit slechts (potlust was.)
'k Raad u dan af, om ooit meer op een' haas te fchieten
Gij mogt ten tweedemaal eens Belgisch bloed vergieten.

MEN GEL WERK.
DE KONING LEVE!

D

e Koning leve! of, de Koning regere in eerewigheld ! was de hulde, waarmede de onderdanen der Perzifche Koningen , en zelfs de vreemdelingen , zich ,
voor derzelver troon ter aarde gebogen , moesten verootmoedigen , zoo vaak zij dien mogten naderen. Met
zulk eene menschvernederende hulde behoeven wij onzen
Koning nimmer te gemoet te komen, noch zelfs op
zijnen geboortedag aan iets dergelijks te denken. Gelijk hij dagelijks voor een ieder toegankelijk is, en
daarbij niets meer dan de betamelijke orde en befcheidenheid verlangt, zoo vertoont hij zich feeds als den
eerhen burger van den ílaat , en vordert voor zichzelven althans geene eerbewijzen, boven 't geen de beleefdheid en de ware befchaafdheid voorfchrijven , en de
majesteit van liet opperbewind des vaderlands , aan zijnen perfoon verbonden , noodzakelijk vereischt. Daarom is alle hulde, hem toegebragt, vrijwillig. Daarom
is het ook niet op zijn bevel, dat zijn geboortedag
godsdienflig gevierd wordt, en ons gebed, beden voor
hem op te zenden , zal het uitvloeifel van een vrij en
opregt hart zijn, gelijk onze buitengewone komst te
dezer plaatfe daaraan alleen te danken is. Maar daarom ook, landgenooten ! heeft onze bede: de Koning leve!
onvergelijkelijk meerdere waarde , dan weleer in den
mond van verflaafde Aziaten, die haar, met ne@rgezonkene oogen en bevende lippen, {Zamelden, hoezeer zij
niets meer dan een hoffieur was, waarbij niets gedacht,
veelmin gevoeld werd, fchoon alles den fchijn had van
een Goddelijk eerbewijs. Neen! voor ons zij het woord:
de Koning leve! een woord van liet ver(iand en het
hart, een woord tot God en niet tot den Koning!
Het kome, onbelemmerd en vrij, als uit tenen vollen
llroom , uit de ziel, en vergezelle alzoo ons waardig
Yy
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dankoffer en gebed, rijzende daarmede ten hemel, als

een reuk des levens , voor den God aller goedertierenheid!
Toen, vóór eenige jaren, onze WILLEM V A N
0 R A NJ E kwam toefnellen , om het nog zeer veege
vaderland uit de hagchelijkfle omflandigheden te redden; —
toen hij zich geene rust gunde , om deze Ilad (*) te bezoeken , en, bij zijnen plegtigen doortogt van dezelve,
alle onze ifraten en grachten en voorgevels van menfchen wemelden, wier levendige vreugde zich op allerlei wijzen, bij fommigen in fprakeloozen dank aan
den Algoeden, bij anderen in gejuich, openbaarde; —
toen hij zich niet, dan door den drang der meest overtuigende redenen en der warmise vaderlandsliefde, de
kroon deed opdringen , welke de veranderde tijden en
omflandigheden voor ons vaderland noodzakelijk gemaakt
flaan --- toen hij daartoe volfirekt niet wilde verhadden;
dan onder beding eener wijze en alvorens wettiggoedgekeurde
Plaatsregeling , waardoor zoo veel
lijk
kwaads onder ons is voorgekomen en zoo veel goeds
geffticht; — toen hij, daarna, in deze zelfde (lad, aan die
flaatsregeling , waarvan hij de vrije en wijze beginfelen
alvorens zelf ontworpen had, openlijk en plegtig trouw
zwoer, onder aanroeping van Gods heiligen naam, en
zich alzoo geheel toewijdde en overgaf aan het land zijner geboorte en aan het volk, dat hem , als eersen afgebeden engel der verlosfing , vereerde , — was toen
niet de algemeene kreet : leve de Koning! was het niet
de juichtoon, die door het geheele, pas weder vrije, va
toen niet fchier de eenib-derlanwégm?shet
fle bede, die uit het weder verruimde hart van een
ieder, die zijn vaderland liefhad, door de wolken
drong, en gewis den Algoede behaagde? — Eene zoo
levendige blijdfchap kan wel, uit haren aard , evenmin
aanhoudend als op den duur wenfchelijk zijn. Maar
zou daarom de reden kunnen vervallen , om welke de
hartewensch en het eerbiedig gebed om een lang; en
,

?

(*) Arnfer•dam.
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gelukkig leven des Konings, gelukkig vooral door
eene wijze en gezegende regering, nog heden, zoo
vaak de vierentwintigfle dag van Oogstmaand wederkeert, het gevoel van Tederen braven burger van Nederland ontgloeijen en bezielen moeten? Al gebood
ons de Goddelijke wet niet, waarnaar wij ons Christenen mogen noemen, onze gebeden op te zenden ten
behoeve van hen, die de Voorzienigheid in hoogheid
over ons geleld heeft, wie van ons zou evenwel niet
van ganfcher harte herhalen de bede, die, bij 's Vor.
lien komst tot de regering dezes lands, zoo algemeen
uit het volle hart ten hoogen hemel rees? Of zijn
wij misfchien in onze vooruitzigten van zijn befluur,,
federt, bedrogen geworden? Wel heeft de ondervin-.
ding vele te hooggefpannen verwachtingen van die dagen
verijdeld, en zijn vele onzer al te begeerige wenfchen ,
door verloop van tijden en verandering van wisfelvallige
zaken en omftandigheden , gebleken, dwaas en volftrekt
onvervulbaar te zijn. Maar zou dit ons hart zoo zeer
verkoelen, dat wij, op dezen dag vooral; aan geene
dankzegging, aan geen gebed om leven en gezegend
bewind voor onzen Koning zouden denken? Hij heeft,
ja, de wereld en de wereldfche zaken niet geheel ten
onzen bate kunnen herftellen, zoo als velen dwafelijk
fchijnen gedacht en gehoopt te hebben. Hij heeft zich
wel niet kunnen plaatfen op den troon der Godheid,
veelmin het onmogelijke mogelijk kunnen maken. Zijn
bewind is wel door zeer vele en buitengewone rampen
gekenmerkt geworden. Maar heeft hij die veroorzaakt,
of daarom immer zijnen eed vergeten? Neen! Schoon
daartoe bijna gedwongen door onze meineedige nahuren,
toen helaas! zijne onwaardige onderdanen , dit kon de
waardige aflifammeling en naamgenoot van WILLE M
DEN EERSTEN, den Vader des vaderlands, niet.
In tegenfpoeden is hij des te werkzamer tot onze behoudenis, in rampen des te grooter geweest. Immer
is hij trouw gebleven aan zijn vaderland , zijne medeburgers en zijnen God. Hij heeft alle billijke ver Yy2
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wachtingen overtroffen, en, waar fchier niets was, onbegrijpelijk fnel al het noodige gefchapen , om den laatlien worftel(lryd tegen den algemeenen overweldiger , ter
behoudenis van ons vaderland, roemrijk te helpen beflisfen. Deszelfs eer en gewigtigtie belangen heeft hij,
door de trouw en dapperheid onzer flaatsmannen, krijgslieden en zeehelden , ook aan gene zijde van den oceaan ,
loffelijk gehandhaafd. Reeds vroeg had hij onze oude
partijfchappen en twisten , die kankers in onzen Raat ,
in den grond uitgerooid, — een aantal bronnen van
welvaart op nieuw doen vloeijen, — overal orde, rust,
broederfchap en gepaste vrijheid doen heerfchen, — de
openbare Godsdienst, in hare waardigheid en duurzaam
bedaan, herffteld en verzekerd , — de wetenfchappen ,
de kunnen , de nijverheid op velerlei wijzen uitgebreid, — de verlichting en befchaving des, volks hoogelijk begunitigd, en dit land, boven al de overige van
ons werelddeel, verheven tot een toevlugtsoord voor
allen , die , elders verdrukt of vervolgd , hier ware vrijheid en veiligheid vinden; hier, waar men geen lastig
en altijd hatelijk wantrouwen kent , waar de drukpers
onbelemmerd, en geene befcheidene mededeeling van ge
immer gevaarlijk is. Ja, gij allen weet het,-dachten
welke grieven hem ook aangedaan zijn door het onbefchaamdlle misbruik dezer vrijheid, — welken laster,
welken hoon hij ook, vooral federt de onlusten in het
Zuiden, te verduren had, hij heeft er zich boven ver
zich, toen die onlusten tot het verichrikke--hevn,
lijkst oproer zijn uitgebarflen , dat geheel Nederland
fchokte, mannelijk [taande gehouden, waardoor ook het
vaderland tot hiertoe onwankelbaar fiaat. Te dien einde
was hem niets te dierbaar of te moeijelijk, en bleef hij
onbezweken werkzaam. Alzoo handhaafde hij tegen
vorftelijk bedrog en verraad onze eer en belangen met
eene waardigheid, kracht en moed, met eene wijsheid
en volharding, waardig den lof van alwat in het ontzenuwd Europa nog befchaafd is, — waardig den zegen der
Godheid over zijne regtvaardige wapenen, -- waardig den
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getrouwen bijfland en dier edele zelfverloochening van
eene geheele dappere en roemrijke natie, welke hij zoo
ruim heeft mogen genieten, dat de Belgen- het nooit
zullen vergeten. Dat hij die alzoo blijve genieten: want
God weet, hoe lang hij die buitengewone trouw nog
zal blijven behoeven! Dat deze niet bezwijke , of wij
zijn verloren! Dat de Koning alzoo leve, — dat hij
lang en gelukkig leve, — dat hij, ten loon van zijne
volhardende trouw, zich tot in lengte van dagen ver
verworven roem zijner Heldenzonen en-blijden
in den verhoogden luister van zijn onbefmet Geflacht,
nadat hij, weldra van het eerloos Zuiden met eere gefcheiden, ons oude vaderland een nieuw leven en verjongden bloei zal gefchonken hebben ! — Dit, fpaart Gods
goedheid zijne gezondheid en vermogens, dit mogen wij
van eenen Koning verwachten, die, gelijk hij de wijsheid bezit, om, in elke omi andigheid, het goede te
onderfcheiden, de deugd om het te willen en den moed
om het te handhaven, zoo ook al zijnen tijd en krachten toewijdt aan onze welvaart. Dat hij dan lang en
gelukkig regere, wiens troon op waarheid en regt gegrond (laat, — wiens wijsheid en braafheid door
vreemde Vorften en volken tot het befisfen van
zeer - belangrijke gefchillen worden ingeroepen, — wiens
koningsluister door minzaamheid verzacht wordt, en
die, ook als hij dwaalt, nog eerbiedwaardig is! Dat
h ij leve ! is thans de toon der dankbaarheid, gelijk het
weleer die der blijdfchap was. Dat hij leve! is de
hartewensch van allen , die het vaderland liefhebben ,
en daarbij onzen toeftand, in alle voorname opzigten,
kunnen vergelijken met dien der meeste overige landen ,
welke men de verlichtfle en befchaafdfle van het meest
befchaafde werelddeel noemt. Dat hij leve! in den
fchoonflen zin des woords , is het gebed, dat, op de•
zen zijnen verjaardag, in de ontflotene tempels der godsdienflige Nederlanders tot de Godheid opgezonden wordt.
Zoo juichten, zoo baden wij bij zijne komst in dit
land; zalig wij, die zoo vele redenen hebben , om nog
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heden alzoo te bidden , na zijn zeventienjarig bewind !
In al 'dien tijd deed hij niets, waardoor ons hart vap
hem verwijderd werd, al kon ook ons inzigt niet alles
goedkeuren, --- niets, dat onbedacht of onedel was , —
niets , waardoor hij zijnen eed fchond, -- niets, dat
verflaauwden ijver in de behartiging van het goede voor
ons kenmerkte; maar zeer veel, 't welk onze hoogachting,
onze dankbaarheid, onze wederliefde vordert; maar alles, 't geen ons verpligt, om God te danken, dat hij ons
zulk eenen Koning gaf, en om te bidden, dat biij leve.
Van zijnen kant is de grond daartoe volftrekt niet vervallen.
Van onze zijde zou het dus onverantwoordelijk voor
God zijn, zoo wij het niet onzen pligt achteden , —
wat zeg ik! — zoo wij niet van harte gedrongen wierden, om zóó te danken en zóó tot den Allerhoogflen
met en voor hem te naderen in het gebed. Ik ken uwe
gezindheid daartoe, Nederlanders! ik ken ze bij u allen ,
die heden herwaarts zijt opgekomen ; ik wilde haar
flechts eenigermate verlevendigen, en ik zou evenzeer
den invloed van aI het gezegde verzwakken, als u beleedigen , zoo ik meer wilde zeggen , om u daartoe op
te wekken. Ik noodig u dus , alzoo genoegzaam voor
om u, met mij, tot de Godheid te keeren. (*) -berid,
24

Augustus, 1831.
C. W. WESTERBAEN.

(*) Volgde het Gebed, hetwelk de geachte Leeraar verkoos hier achterwege te laten. -- Redact.
BRIEF VAN ADR. STOLKER AAN EENEN VRIEND, OVER
HETGEEN HEM, IN HET JAAR

1831,

VOOR DE

REMONSTRANTEN, UIT HUNNE VROEGERE
GESCHIEDENIS, DER HERINNERING BIJZON -

DERLIJK WAARDIG DUNKT.

Waarde Vriend !

G ij vraagt van mij hetgeen ik

ti

niet geven kan , —
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een affchrift van hetgeen ik , op onzen laatl}en kerkelijken maaltijd, wegens het tegenwoordig jaar, als een
Jubeljaar voor de Remonflranten, gefproken heb. Ik
had deswege niets gefchreven , maar fprak voor de vuist;
en dat ik mij dit, in mijn eenentachtigJle jaar, na verloop van fchier twee maanden , niet zoo juist meer herinneren kan, zal u, denk ik, niet bevreemden. Ter vol
.echter aan uwe nieuwsgierigheid , wil ik u den-doenig
hoofdzakelijken inhoud van hetgeen ik fprak gaarne mededeelen. Doch vooraf moet ik u doen opmerken, dat
doorgaans een Jubild is de gedachtenisviering van de
eene of andere merkwaardige gebeurtenis , welke eene of
meer geheele , of halve , of kwarteeuwen vroeger , op
Benen bepaalden dag, is voorgevallen, zoo als, bij voor
Jubili der Kerkhervorming , dat van de over--beld,ht
Geloofsbelijdenis , enz. In dien
der
Bugsburgfehe
gave
zin nu fprak ik niet van iets bijzonders en voor de Remonjiranten gewigtigs, op bepaalden fond, eene of meer
eeuwen geleden , gebeurd; maar ik fprak van alles te
zamen , wat voornamelijk, in den loop van een geheel jaar,
vóór nu twee eeuwen , dat is in 1631, gunilig zamenliep , om de Richting der Remon/Irantfche Societeit,
welke, tot op dat jaar , altijd nog zeer wankel was
voor de toekomst te verzekeren; en, fchoon ik daarbij
van een haar bij uitfiekendheid aangenaam bijzonder voorval, waarvan de dag bekend is , gewaagde , gefchiedde
dat echter meer in verband met al het overige , dan om
juist daarvan een' zoogenaamden jubeldag te vieren,
hetwelk ook alleen op den dag zelf der verjaring, die
toen niet aanwezig was, gepast zou hebben kunnen zijn.
Mij dunkt , het zal niet oneigenaardig zijn , dat ik u,
hetgeen ik fprak , voor zoo veel ik het mij herinner,
(zonder in eenige bijzonderheden behaald te willen zijn)
zóó voordrage, alsof ik, gemeenzaam, op de volgende
wijze gefproken had:
Geliefde Medebroeders en Dischgenooten!
Het jaar 1831 , hetwelk wij beleven , doet mij terug-
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denken aan dat, voor onze Societeit boven andere ge
jaar, hetwelk twee eeuwen vroeger ver--denkwarig,
liep, (het jaar 1631) en hetwelk voor die Societeit eene
foort van Jubeljaar verdient genoemd te worden. Staat
mij toe , dat ik het u, op dezen dag en aan dezen maaltijd , dien wij, als gemeenfchappelijke Opzieners en Leden derzelve Societeit, houden, kortelijk in het geheugen
roepe , niet om onze genoegens te (toren of te verminderen , maar veeleer om ze te vermeerderen , te veredelen
en te verhoogen.
Ik noemde het gemelde jaar gedenkwaardig voor onze
Societeit, en wensch het u flechts in twee opzigten, als
zoodanig , voor te Hellen.
Vooreerst: het was , na het doorftrijden der voorafgegane jaren van bangen druk, het eerde , waarin onze
verdienftelijke voorvaders , eenigzins algemeen , ruimeren
adem mogten halen, en , met eenigen grond, het voor
vrolijker toekomst, en de hoop, dat-uitzgopen
het hun toch eenmaal gelukken zou, ons Godsdienftig
Qenootfchap tot (land te brengen, voeden durfden. —
Wel was de verdrukking , federt 1625 , en de komst
van F R E DR I K H E N D R I K tot het Stadhouderfchap ,
niet overal zoo fcherp geweest , als voorheen ; maar zij
was, tot hiertoe, nog zwaar genoeg, en, naar mate zij
hier en daar bij poozen fcheen te verflappen , werd de
ijver, om de Remonflranten te onder te brengen, telkens vuriger. Ik wil in geene onaangename bijzonderheden treden. Ik zeg alleen : in 1630 fpande men,
algemeener en flerker dan ooit, alles in, om 's Lands
Staten en plaatfelijke Befluren te bewegen , om aan de
uitvoering der plakkaten de hand te houden, en kwamen
zelfs uit Zeeland, fchoon daar geene Renon/iranten
waren, met grooten ophef, opgemaakte ijveraars naar
holland, om daarop, met klem, aan te dringen. Doch
hetgeen men den Renzonflranten hierdoor ten kwade gedacht had , deed Gods goedheid hun ten goede gedijen.
De gematigde Staatsleden en voornaamfie Regenten der
meeste Hollandfchc Steden werden , over zoo veel on-

AAN'EENEN VRIEND.

649

befcheiden aandrang, verontwaardigd; en toen men, in
Gelderland, eene onderhandeling tot verzoening met de
op Loeveflein gevangenzittende Remonftrantfche Predikanten, waartoe de Staten befloten hadden, plat af wei
werden velen verbitterd. Het gevolg was , dat-gerd,
14mJterdam openlijk verklaarde , dat men aldaar geene
verdere vervolging gedoogen zou , en befloot, om ze,
zoo veel men kon , overal elders te doen ophouden , —
dat men er den oproerigen AD R. S M 0 U T de flad deed
ruimen , — dat men te Rotterdam aan vier even onbefuisde ijveraars, als hij, te gelijk de gelegenheid benam,
om de gemeente openlijk op te ruijen , enz. -- Van nu
af begonnen de Remonftranten alomme vrijer en openlijker te prediken , vaste leeraars in dienst te nemen ,
kerken te bouwen enz.; zoodat zij, op het einde dezes
jaars, waarvan alzoo hunne vrijheid genoegzaam dagtee•
kent, (met uitzondering van Leiden, Haarlem, Kampen en
waar de vervolging bleef voortduren)
niet kleine uitzonderingen , overal de Godsdienst ver
Opmerkelijk was, in het bijzonder, dat,-rigtenmo.
daar men , nog in 1628 , een te Schoonhoven gevangen
genomen Retnonftrantsch Leeraar (T HE OD O R us n OM I us) op Loeveflein had opgefloten, een ander (n ANIEL WITTIUS) nu, in 1631, te Njmegen dadelijk
ontflagen , en bij den Gouverneur ter maaltijd onthaald
werd. — Denkelijk zal men hem daar wel eene vrolijke
teug , over de gunflige tijdsverandering , hebben toegedronken. — Doen wij dit thans ook, bij de herinnering!

.Dokkuur

,

Het jaar 1631 was, in de tweede plaats , voor de
Societeit merkwaardig, uit hoofde der verlosfing van
de zeven gevangen Remanflrantfche Predikanten uit den
Loevefleinfchen kerker. — Tallooze Requesten om hun
ontflag waren , tot hiertoe vruchteloos, ingediend. De
Staten-Generaal , van welke dit afhing , wilden de plakkaten, uit kracht van welke zij waren opgefoten, niet
wederroepen, en er fcheen dus voor hen geene uitkomst
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tot vrijheid mogelijk, dan door ontvlugting. Maar
daaraan fcheen men te moeten wanhopen om hunne
naauwe opsluiting, dewijl zij het Plot, welks gefrenge
bewaking en afgezonderde ligging men, uit de gefchiedenis der ontkoming van c R o T I u s, genoegzaam kent,
nimmer verlaten mogten. Doch ziet hier wederom een
gunftig gevolg van de bitterheid hunner partijen, die
met hen in geene onderhandeling hadden willen komen.
Zij ! verwierven namelijk , federt , meerdere vrijheid. Men
loud toe , dat zij, van tijd tot tijd , twee aan twee ,
van een" foldaat vergeld, op de wallen van het kas4eel
wandelen mogten. Dit gaf aanleiding tot eene verflandhou ling, waaruit hunne bevrijding door de vlugt volg
werd echter vertraagd door fommige zon-de.Divlugt
Vooreerst door het gemoedelijk-derlingomftah.
bezwaar van den eerlijken medegevangene C A R 0 L LI S
N I E L L I U S, die haar voor ongeoorloofd hield, en niet,
dan allengs , werd overgehaald , om er in toe te hemmen; terwijl de overigen hem niet wilden achterlaten.
Dit beletfel zijnde opgeheven , ontdekte men een ander ,
dat veroorzaakt werd door een redeloos dier, den geduchten hond namelijk van den Slotvoogd; want deze ,
zeer waakzaam , en bij de minfle buitengewone beweging een vreefelijk getier makende, Rond , bij de ontvlugting, die in den nacht gefchieden moest, alles, door
zijn blaffen, in rep en roere te brengen , en daardoor
de ontfnapping te verhinderen. Maar de Kastelein had ,
op zekeren dag, eenige gasten, uit het naburig Woudrichem, ter maaltijd genoodigd, en had van daar, of van
Gorinchem , vleesch, brood, en wat uien verder behoefde en op het (lot niet bekomen kon, op gemelden
dag laten aanbrengen. De hond fluipt, op een onbewaakt oogenblik, in de keuken, fehendt het een en ander, en de gastheer, hierover woedend, laat den fnoeper doodfchieten. Zoo was de tweede zwarigheid weggenomen. Eene derde bleef over. De gevangenen moesten
over de rivier de Waal, welke het clot befnoelt, ontkomen. Eene fchuit van de overzijde moest hen afhalen.

AAN EENEN VRIEND.

651

Doch ter plaatfe, waar zij t'fcheep moesten gaan, was
de oever zoodanig met riet en ruigte bezet, dat het
vaartuig den wal niet genoegzaam kon naderen. De Kas
kreeg den gelukkigen inval , om alles te laten weg-telin
opruimen; en ziet daar de weg ter, beproeving-maijen
der ontkoming gebaand! Deze werd dan ook niet langer uitgefleld. In den nacht tusfchen den egden en
2of'cen Julij werd zij ondernomen , en gelukte. Zes der
gevangenen lieten zich , des avonds , in den Potkelder ,
die van buiten geopend kon worden, optluiten, opdat
hun het afkomen van hunne kamers, die tegen den
nacht, zonder voorafgaand behoorlijk onderzoek,, of zij
zich daarop bevonden, werden afgefloten , niet belet
mogt worden. De zevende, die zich elders verborgen
had, zou hun , ten elf ure, den kelder openen , om dan
gezamenlijk het Plot te verlaten, eer de maan opkwam.
Maar het gedurig op en af loopen der foldaten maakte
hem dat ondoenlijk. Hij vond geene gelegenheid vóór
tusfchen een en twee ure , toen hij den kelder ontsloot,
nadat de maan lang op was , die echter, bij zwaar betrokkene lucht en digten regen, weinig licht gaf. Één,
die, in den kelder, was ingesluimerd, liep groot gevaar
van achter te blijven, doch werd, door den val van
eenen anderen , nog tijdig gewekt. Nu kwamen allen
gelukkig buiten, overklouterden ftaketfels enz. en werden in het op hen wachtend vaartuig opgenomen. Aan
den overkant traden zij , na eenen omweg van anderhalf
uur, in eene tweede opene fchuit , die hen , met doorregende kleederen, te Nieupoort aan de Lek brags. Na
kort onthoud aldaar, gingen zij in eene derde dergelijke
fchuit over, waarmede zij, na veel doorgedaan ongemak van regen en koude, welke hun allen vervolgens
ziekte, en aan één' hunner, (B E RN E RUS V E Z E K I U S)
na ettelijke jaren gevangenis , eerlang een' fmartelijken
dood veroorzaakte, op den middag, tusfchen 12 en i
ure, te Rotterdam aankwamen. Hier begaven zij zich
tertfond naar het huis van EPISC O P I U S, die toen op
de Leuvehaven woonde. Met welke blijdfchap zij daar
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ontvangen werden , laat zich ligt vermoeden. De eerwaardige s. VA N LAN S B E R GE N moest dien namiddag
prediken. Hij vloog, toen men hem het groote nieuws
bragt , naar E p I s c o P I us, verwelkomde de Broederen, ijlde toen naar den predikftoel, en verfchoonde zijn
te laat komen bij de gemeente, die hem zat te wachten,
met het berigt der blijde gebeurtenis. De gemeente
juichte, en de Leeraar ging haar voor in lof en dankzeggingen voor der gevangenen verlosfing. — Wat denkt
gij, Broeders! zoude nu ook , in het huis van E p I Sc o P i us, niet wel een vrolijk glas gedronken zijn ,
ter gelukwenfching aan de ontkomenen? — Ik noodig u, om aan het gedenken daaraan mede een' dronk
te wijden.
,

Nog een woord met betrekking tot de verlosten uit
den kerker! — Zij waren de zeven volgende: (de achtfie, de godzalige EDUARDUS PopPIus, door zijne
(lichtelijke gefchriften zoo beroemd , was op het Plot geílorven) CAROLUS NIËLLIUS, BERNERUS VEZEKIUS en THEODORUS Bomius, die ik reeds
heb genoemd, benevens PETRUS CU PU S, PAUL US
LINDENIUS, ARNOLDUS GEESTERANUS, en
SIMON LUCAE BYSTERUS. NIëL bediende daarna de gemeente van Imflerdam , c UP u s die van Rotterdam, GEESTERANUs die van 's Gravenpage,
BYSTERUS die van Leiden, LINDENIUS die van
Hoorn, s 00 M die van Schoonhoven , waar hij voorheen, gelijk ik gezegd heb , gevangen werd. Van de
meesten zijn mij geene nakomelingen bekend. Doch
van THEODORUS BoMIus flamt af onze tegenwoordige Leeraar van Boskoop J. A. G. B o OM, die, zob
hij hier aanwezig was , gewis , vol vuurs , een glas te
zijner eere zou drinken; en mogten wij, gelijk meermalen, den Opziener der Rotterdamfche Gemeente, P. VAN
EDE VAN DER PALS , ook nu in ons midden zien,
ik zoude hem gewis niet behoeven op te wekken, om,
als naneef van AItNOLDUS GEESTERANUS, tat
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diens eere , hetzelfde te doen. En wie twijfelt, of dit
weigeren zullen onze geëerde Mededischgenooten , de
Gebroeders H E E MS K E r, K, Opzieners onzer Gemeente
van -dm Eierdam , ter vereering der nagedachtenis van
hunnen eerbiedwaardigen voorzaat , S I D1 0 N L U C A E
B Y S T E R u s, die zich weleer, in ijver voor onze goede
zaak, door niemand voorbij liet fireven, en, gelijk hij
een der eerílen en vurigften was, die, van den aanvang
der vervolging af, de gemeenten onder het kruis bedienden , ook dc eerli e was , die daardoor in banden
geraakte, reeds in 162! te Rotterdam gevangen, en van
daar naar Loeveflein vervoerd werd , alwaar hij langst
van allen, dat is bijna tien jaren, was opge(loten. Dit
wederhield hem niet van , kort na zijne ontkoming, weder, zelfs op de plaatfen , waar de vervolging bleef
voortduren , te gaan prediken. Zoo bediende hij Leiden en Warmond reeds in 1633, en werd, in de genoemde ftad , op den loden Julij 1640, op nieuw gevangen, en, na zes weken vasthoudens , voor geheel
zijn leven uit dezelve gebannen, dewijl men nu over het
land en den Loeve/leinfchen kerker niet meer befchikken
kon. Men verwacht natuurlijk , dat hij , na dezen , de
gemelde (lad gefchuwd zal hebben; doch men bedriegt
zich. Eerlang zag Leiden hem weder binnen Zijne muren , en hij nam er, tot in 1656 , fchoon er de vervolging nog veel langer (land hield, de gemeente, nevens
die van Warmond, waar, niet zonder er menig gevaar
ter naauwernood te ontkomen. Een man van zulken
ijver wilde, nog na zijnen dood, der Societeit nuttig
zijn. Hij wijdde aan onze Kweekfchool zijnen zoon
WILHELMUS B Y S T E R U S, die achtervolgens Predikant geweest is in de Fredrikjiad, te Woerden, te
Zwammerdam en in den Briel. De zoon volgde het
voetfpoor zijns vaders , en fchonk aan de Societeit zijnen
zoon HENRICus BYSTERus, die de gemeenten van
Noordwik en 4m/ierdam bediend heeft. En ook deze
trad in hetzelfde fpoor, en leverde zonen zoon , WILHE I. M 13 S BYSTERus Junior, tot Leeraar, eerst
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aan Warmond, daarna aan Delft, en eindelijk aan Amersfoord. Zoodat de Naamlijst onzer Predikanten met vier
nv S TE R U S SENpronkt , den vader, den zoon, den
kleinzoon en achterkleinzoon. Voorwaar een zeldzaam
en, onder ons, éénig voorbeeld! — Is dit nog niet genoeg , Broeders ! om ons te overtuigen , dat het het
voorouderlijk bloed is , hetwelk onzen B Y S T E R U S
HE E M S K E R K E N door de aderen fpeelt , en hetwelk
zijne fpranken , niet alleen ook weleer, zoo levendig
vertoonde in den flm flerdamfchen Kerkeraad, en in den
achtingwaardigen vader (voormaals mijn vriend) van
de beide hier aanwezige broeders, maar thans nog , niet
ffechts in hen, maar ook in hunnen ouderen broeder
J. J. BYSTEX US HEEMSKERK, reeds federt een
aantal jaren den door ons allen hooggeachten Boekhouder onzer Broederfche p : en gedenken wij daarbij, dat
de Naamrol onzer Leeraren ook verfierd is met den
naam van GERARDUS HEEMSKERK, die achtervol
Predikant geweest is in onze gemeenten van Zoeter--gens
meer, Alkmaar en Nieuwkoop.
Eere zij den Geelachten der B Y S T E R IJS S E IV en
IIEEMSKERKEN!

Vele bijzonderheden van 1631 zoude ik u nog kunnen
mededeelen. Ik zeg alleen nog , dat in hetzelve de
Leeraar CHRISTIAAN OUWENS, in Julij, te Dok
gevangen genomen , er op den 25flen October mede,-kum,
voor vijf jaren , uit Friesland gebannen werd; en ik
voeg er bij, dat de opvolger, van den beruchten M u Y s
VA N H 0 L Y in zijne heerlijkheid , de edele D I R K
G R A S W I N K E L, vermaagfchapt aan den doorluchtigen
G r, o T I u s, fchoon geen Lid der Remon/irantfGhe
Broederfchap , in dat jaar , tot opbouw der eerfle Remonftrantfche kerk in 's Gravenhage, welke, in 1635,
door de tegenwoordige vervangen werd , een gefchenk
bijdroeg van honderd en vijftig guldens, — een navolgenswaardig voorbeeld voor onze eigene Leden tot ruime
bijdragen aan ons tegenwoordig Subfidiefonds, tot onderhoud onzer onvermogende kerken.
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Zie daar, waarde Vriend! zoo ik hoop, aan uw verlangen naar genoegen voldaan. Ik kan er thans niets
bijvoegen, dan enz.
EENIGE OPMERKINGEN OMTRENT DE NUTTIGHEID DER
KOEPORKEN , ONTLEEND UIT DE ALHIER HEER-

Door
, Med. , Chir. et art. obit.
Doctor, te Utrecht.

SCIIENDE EPIDEMIE DER KINDERZIEKTE.
P. J. BLOM

D

at ik alhier niet wil optreden als verdediger der koe
pokinenting , zal eik , die met de geneeskundige weten
bekend is , ligtelijk bevroeden , alzoo bij de--fchapen
zelve de nuttigheid hiervan , als eene bewezene daad
zaak, genoegzaam algemeen is aangenomen. Dan, daar
de berigten , dat de gevaccineerden evenwel door de
kinderziekte worden aangetast, en enkelen daaraan zelfs
zijn overleden, zoo als gewoonlijk, zeer vergroot worden, en op den algemeenen geest van veroordeeling der
vaccinatie in deze ftad zeer Clerk werkt, zoo oordeelde
ik het niet geheel en al ongepast , en voelde mij genoopt, oenige daadzaken dienaangaande mede te deden.
Waar deze toch fpreken , zal wel geen bewijs verder
noodig zijn tot flaying van het nut der vaccinatie ook
in deze Epidemie. Dat het mijn voornemen ook niet
is, hier een verflag te leveren van de alhier heerfchende
kinderziekte, gelijk ik zulks van de alhier geheerscht
hebbende mazel-epidemie gedaan heb , blijkt genoegzaam
uit het opfchrift. Ik oordeelde dit onnoodig, eensdeels
omdat er al zoo ontzettend veel over de kinderziekte in
ons land gefchreven is , en ten andere , omdat het zich
laat vooronderltellen , uit de uitgebreide zorg en naauwkeurige nafporing van de Plaatfelijke Geneeskundige Cotnmisfie , dat deze hierover een uitgebreid verlag in het
licht zal geven , terwijl ik flechts uit mijne bevinding
kan oordeelen.
De kinderziekte begon hier in dc maand Januarij 11. ,
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en was, naar men denkt, in deze flad overgebragt door
zieken uit het leger naar het Rijks-Hospitaal alhier. In
de nabijheid van dit Hospitaal althans werden dan ook,
in het begin dezer maand, het eerst de kenteekenen dezer ziekte befpeurd ; vroeger is mij niet ter kennisfe
gekomen, dat de ziekte is opgemerkt , offchoon mij op
den 24 Januarij , toen ik het eerst een lijdertje aan deze
ziekte buiten de Tolfteegpoort , wijk K, no. 92o , ter
behandeling kreeg, de vrouw des heizes verhaalde, dat
haar andere her{ielde kind reeds vóór drie weken de
pokken had gehad. De ziekte bepaalde zich in het begin , offchoon met geen' zekeren en nafpeurbaren gang ,
in het algemeen meer tot het boveneinde van de Clad,
en gaat nu meer tot het benedeneinde over. De befinetting werkte zeer hevig, en fpaarde noch middelbare
noch bejaarde perfonen, ja zelfs niet altijd gevaccineerden.
Ik behandelde van den s4 Jan. tot den ,i Mei een ge.
tal van 114 lijders aan dezelve, onder welke het aan
getal van 59 ten behoeve van de Diakonie-ar--zienljk
men. In het begin, toen de ziekte zich begon te ver
er geen koepok[tof in deze flad voorhan.-tone,was
den, en er verliep een geruime tijd, eer wij dezelve
konden magtig worden; zoodat zelfs de Geneeskundige
Commisfie , welke in hare aankondiging van den i Febr.
aanbood, om van den 2 Febr. af de kinderen gratis
te vaccineren, dit uit gebrek aan de flof niet kon volvoeren. (*) Ik beproefde intusfchen twee malen oude
flof van de maand Mei 1830, en ééns flof, mij door
de goedgunfligheid van den Heer Doctor .K o K op een
glaasje bezorgd; doch het mogt mij niet gelukken; zoodat ik op den i Maart eerst met goed gevolg vacci.
neerde. — Van dezen tijd af tot aan den i Mei heb ik
67 perfonen , zoo kinderen als volwasfenen , gevaccineerd , met dat gevolg, dat allen tot op den 30 Mei
r83r van de natuurlijke, en 58 van de gewijzigde kinderziekte zijn verfchoond gebleven. De overige 9 kre(t)
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gen meer of min gewijzigde pokken. Dit een en auder meende ik vooraf te moeten zeggen over de heer
Epidemie en vaccinatie, en bepaal mij thans tot-fchend
een kort verflag van fommige omílandigheden , welke
mij voorkwamen, der aanteekening wel waardig te zijn,
tot having, dat ook deze Epidemie het nut der vaccine
bevestigde; en wel I°. over de gevaccineerden gedurende
de Epidemie , 2 °. over de gevaccineerden vóór de Epidemie, en 30. over de behandelde gewijzigde pokken.
,Vooreerst dan een woord over de kinderen , door mij
gevaccineerd gedurende de Epidemie , en wel van den
i Maart tot den i Mei , aangezien ik over de later gevaccineerden nog niet genoegzaam kan oordeelen. Van
de 67 gevaccineerden , zeide ik , bleven er 58 geheel
vrij, zoo wel van natuurlijke als van gewijzigde pok
zelfs onder zeer moeijelijke om(lan--ken,fomig
digheden. Van de 9 overigen , welke meer of minder
gewijzigde pokken kregen, komen mij de volgende voor,
bijzondere melding te verdienen. (Van die 9 waren
er nog 3, die hechts enkele treenpuisjes kregen, vol
niet ziek er van waren, en alzoo niet als zoo--firekt
danig zouden genoemd geworden zijn, ware het niet,
dat ik, der waarheid getrouw, hen onder het getal der,
na mijne inenting, iets of wat ongefteld gewordenen
meende te moeten opnemen.)
Den 9 April bezocht ik een drie en een halfjarig kind
(wijk A, no. 696) bij een' vleeschhouwer in een zeer
klein huisje , en bevond, dat hetzelve federt twee dagen
laboreerde aan zeer kwaadaardige pokken met petechiae.
Er was erne ondragelijke lucht in huis, em de berookingen , reeds vroeger door een ander Geneesheer voor
waren niet in het werk geáeld. Het beloop-gefchrvn,
der ziekte was volkomen dat van pokken met rotkoorts
(variolae putridae) , en het kind overleed aan dezelve
den II April , den vijfden dag na de uitbotting. — In
hetzelfde vertrek verkeerden de twee andere kinderen ,
waarvan het elfjarig zoontje , dat vóór omtrent acht jaren in Gelderland was gevaccineerd , te gelijk aan de
Zz
MENGELW. 1831. NO. I4.

658

OVLLL DE NUTTIGHEID

gewijzigde kinderziekte laboreerde, zeer vol van pokken
was, doch op den vijfden dag, na eene hevige uitbot
dat hij mijne zorg niet meer-tingskor,zwc:la
behoefde. Het derde zesjarig kind, tenger en fcrophu•
leus van aard , werd door mij den ii April gevaccineerd, en kreeg twee zeer goede koepokken. Den 22
April kreeg hij enkele gewijzigde pokken , omtrent der.
tig in getal, zonder koorts of eenige ongefleldheid,
zoodat hij den naam van ziek niet verdiende en ook
geene geneeskundige hulp behoefde. Deze pokjes hadden den vorm van fteenpokjes en naderden de varicellae.
Den 30 Maart kreeg ik ter behandeling , ten behoeve
der Diakonie-armen, liet kind van N. N. (wijk A, no.
781). Het was een jaar oud, vol van natuurlijke pok
-ken,dihtagzmenvloijd,frtwe
dagen uitgekomen waren. Op herhaald en dringend aanzoek vaccineerde ik, den 8 April, het tweejarig kind. Den
tsden werd hetzelve ongefteld. Den I4den kwamen de
natuurlijke pokken uit , terwijl ééne vaccinepok zich vertoonde. Den i6den, den achtílen dag na de inenting,
vertoonde zich de vaccinepok een weinig achterlijk , met
eene bolronde figuur, zonder indruk, en de natuurlijke
pokken ook eenigzins bolrond , en reeds meer dan gewoonlijk in het aangezigt tot zwering overgaande. Den
18den vertoonde de vaccinepok eene zeer goede figuur,
met een' zuiveren indruk, doch zonder rooden kring.
In derzelver nabijheid zaten twee bolronde pokken zonder indruk, en reeds, even als alle de overige, met etter
gevuld en van eene gele kleur , terwijl de meeste pok
dorrende waren. De opdroo--kenihtagzrds
ging volgde fpoedig, en het kind was na de uitbottingskoorts geheel welvarende. Het kreeg over het geheel
omtrent een 6o pokken , die ik , tot onderfcheiding,
natuurlijke genoemd heb, doch met regt als gewijzigde
kunnen befehouwd worden; zoodat, niettegenflaande de
vaccinepok hierbij achterlijk was en de noodige ontiloken
roode kring ontbrak, deze evenwel hare dienst bewees.
Den 14 Maart werd ik geroepen bij N. N. (wijk B,
no. 626) een jongetje van 9 jaren , hetwelk niet gevacci-
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neerd was, en federt den vorigen dag aan de natuurlijke
pokken laboreerde. Den 24ften gelukte bet mij eerst,
zijnen twaalfjarigen broeder te mogen vaccineren. Den
27f£en werd ik bij den gevaccineerde geroepen, welke
aan hevige koortfen met brakingen laboreerde, hetwelk,
naar men zeide, door de inenting was veroorzaakt en
hem thans doodelijk ziek maakte , terwijl hij had kunnen
vrij blijven , en het andere kind, offchoon dit vol had
gezeten, er echter goed was afgekomen. Hoe er nog
al verder werd uitgevaren tegen de vaccine, laat ik
daar. Dezelve handhaafde intusfchen haren ouden roem.
ik vond den lijder in eene ílerke koorts, met galbrakingen en ijling, waarom ik bloedzuigers aan het hoofd
liet plaatfen, en hem, den volgenden dag, een emetieuvn,
met zigtbaar goed gevolg , deed toedienen. De koorts
bleef aanhouden , en verminderde eerst den vierden dag
der ziekte, na de losmaking van veríloppingen en de ontlasting van ruimen íloelgang met wormen. Onder dit
alles vertoonden zich , op den Oden dag na de vaccinatie , drie koepokken, en op den Eden dag enkele gemodificeerde pokken. De koepokken hadden wel eenen
tragen , doch zeer natuurlijken loop. Van de andere
pokken, die zeer gemakkelijk telbaar waren, vertoonden
zich fommige als blaasachtige waterpokken , fommige als
fteenpokjes. De lijder herítelde zeer fpoedig na de opruiming van zijne gastrifche ongetieldheid en verhoppingen , welke hier toevallig de uitbottingskoorts hadden
verergerd.
Van de opmerkelijke om{iandigheden, waaronder fommigen van de, gedurende de Epidemie, door mij gevaccineerden verfchoond bleven, zoo wel van de gewijzigde
als van de natuurlijke kinderziekte, moge, onder andere
door mij waargenomene, het volgende voorbeeld ten bewijze dienen:
Den 6 April begon ik de behandeling van een negen.
jarig meisje, (wijk A, no. 666) bij hetwelk, na twee dagen aan ijlende koortfen gelaboreerd te hebben, de pokjes
begonnen uit te komen. Zij kreeg zeer vele zamen Zz2
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vloeijende pokken , vergezeld van zenuwkoorts, en herftelde zeer moeijelijk. Den 14 April vaccineerde ik hare
elfjarige zuster , welke vier zeer goede koepokken kreeg,
en volkomen gezond is gebleven.
2. De gevaccineerden vóór de Epidemie. — Het is
niet te ontkennen., dat er gedurende deze Epidemie een
aanzienlijk getal, zoo wel volwasfenen als kinderen, die
vroeger gevaccineerd zijn , aan de kinderziekte hebben
gelaboreerd; openlijk wordt dit door de Geneeskundigen
erkend, en de mare , alsof van de gevaccineerden zelfs
verfcheidenen hieraan overleden zijn , heeft zich bij onkundigen door de geheele flad verfpreid. Doch waarom
zoude ik dit ook ontkennen willen ? Den regtfchapen'
Arts is het te doen om waarheid, en , ten nutte der
menschheid werkzaam , loopt hij noch met vooringenomenheid weg met het nieuwe , noch met het oude, maar
onderzoekt, beproeft , en behoudt hetgeen hem het nuttigíle en het beste voor zijne lijdende natuurgenooten
voorkomt. Ik zelf oordeelde , van het begin der Epidemie tot aan den i Mei , een getal van niet minder
dan 36 lijders waardig , om daarvan aanteekening te hou
naar gelange der hevigheid, zoo veel mij de-den,
tijd dit toeliet, het een en ander op te fchrijven ; behalve nog onderfcheidenen, welke mij voorkwamen de
moeite van aanteekening zelfs niet waardig te zijn. Ik
was dit bij velen zelfs verpligt , omdat de uitbottings
koorts geen verfchil opleverde, of de lijders gevaccineerd
waren geweest , dan niet.
Dan, ter zake. Eenige weinige voorbeelden , uit
meerdere genomen, van vroeger gevaccineerden , welke
onder ongunflige omftandigheden, dat is wanneer andere
kinderen in hetzelfde huis aan de natuurlijke kinderziekte
laboreerden , vrij bleven, mogen hier tot Raving van
onze flelling dienen, dat ook deze Epidemie de nuttig
heid der vaccine bevestigt.
Bij N. N. (wijk K, no. 272) hebben de twee jongile
kinderen aan de natuurlijke pokken gelaboreerd. Het
eerie, drie jaren oud, is zeer vol geweest; het tweede,
-
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i z jaar, minder , en begon eerst ziek te worden , toen
bij het eerfle de verdooving reeds begonnen was. Geneeskundige hulp riep men eerst bij het laatfte kind in
op het tijdperk van affchilfering (den i April) , zoodat
er tot op dien tijd geene berookingen waren in het werk
geleld; en evenwel zijn de vier overige gevaccineerden
geheel vrij van eenige ongefleldheid gebleven.
Bij N. N. (wijk M, no. 312) kreeg den i¢ Febr.
een elfjarig meisje, dat zeer tenger, zwak en veeltijds
ziekelijk was , eene fterke koorts. Daar zij ver buiten
de poort in een van den weg af gelegen huis woonde ,
had ik weinig gedachte op de kinderziekte , te meer
daar zij gevaccineerd was. Den volgenden dag ver
zich een weinig roodheid op de huid , zonder-tonde
dat ik er eenige nadere bepaling aan konde geven, en
de koorts bleef onafgebroken voortduren. Den r6 Febr.
nogtans ontwaarde ik zeer fijne pokjes op eene alge
grondvlakte van het aangezigt en de bo--menrod
ven(ie ledematen. De koorts bleef fierk voortduren,
nam den derden en vierden dag na de uitbotting eerst
eenigzins af en bleef den 21 Febr. geheel weg; terwijl
de aifchubbing zeer traag, en alleen door eene fterke
onderfleuning der krachten, doch overigens, als 't ware,
zonder ziekte volbragt werd. Ondertusfchen verhaalde
men mij -op den i6 Febr., dat een tweede, ook gevaccineerd meisje den vorigen dag ook koorts had gekregen en thans ook rood zag. Ik vond dit achtjarig,
zeer fterk en anderzins gezond kind in eene koorts, en
zag, dat de pokken reeds ten voorfchijn kwamen. Bij
dit kind duurde echter de koorts flechts twee dagen.
Beide zaten zeer vol, en hadden de pokken den vorm
van fteenpokjes , terwijl er geen etterkoorts ten voor
kwam. Ik liet van den eerften dag na de uitbot-fchijn
doen, en verzocht, de twee overige-tingberok
gevaccineerden niet , maar wel het jongere niet gevaccineerde buiten liet ziekenvertrek te houden. De twee
overige gevaccineerden bleven vrij , maar het zesjarig
niet gevaccineerde zoontje werd den 6 Maart ziek , en
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den 8ften vertoonden zich de natuurlijke pokken. Hij
was zeer vol; de koorts duurde van ht begin der
ziekte onafgebroken voort tot den derden dag na de uit.
botting, nam toen een paar dagen wat af, tot dat eene
hevige etterkoorts met een fterk bezinkfel in de urin
zich openbaarde. De ziekte liep verder geregeld af.
Het onderfcheid echter bij deze drie zieken was zoo
groot, zoo wel in den vorm der pokken, als in den
aard der geheele ziekte , dat het alle de huisgenooten
ten flerkfl e voor de vaccinatie innam , offchoon men dit
vroeger meer uit gewoonte en welftaanshalve , dan uit
overtuiging, had laten verrigten.
Den 26 April werd ik geroepen bij N. N. (wijk M,
no. aio) oud jo jaar, welke aan tusfchenpoozende
koortfen met eene ontí}eking van het linker oog laboreerde. Men verhaalde mij, dat hij in 't begin van de
maand aan de natuurlijke pokken had gelaboreerd; dat
hij daarbij wel was gebleven , en men uit dien hoofde
geene geneeskundige hulp had ingeroepen ; maar dat hij
na de pokken ziek was geworden, dagelijks koorts had,
thans zeer vermagerde en uit zijn oog niet meer zien
kon, en dat hij zoo wel, als zijn broeder van 13 jaren, door mij vóór twee jaren gevaccineerd waren. Ik
herinnerde mij zulks ook zeer goed, en wist tevens
wél , één van hen tweemaal te hebben gevaccineerd. Op
mijn boek vond ik aangeteekend , dat ik beiden op den
18 Aug. 1829 had gevaccineerd; dat de oudlie vier
goede pokken had gekregen , doch dat bij den jongtten
niets was opgekomen, waarom ik hem den 26 Aug.
andermaal had gevaccineerd , met dat gevolg, dat ik den
3 Sept. twee onregelmatige puisten bij hem vond , die
hoegenaamd niets van pokken hadden, en mij'toefchenen zeer vroeg fluk gekrabd te zijn geweest. — Berookingen werden hier niet in het werk geuleld, en de
oudste had bij den zieke geflapen, tot dat de pokken
waren uitgekomen , en vervolgens in hetzelfde vertrek
gewoond; evenwel is hij geheel gezond gebleven.
Den 27 Maart werd ik geroepen bij een kind , (wijk
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H, no. 420) volgens zeggen , door snij zelven gevaccineerd , en thans laborerende aan de natuurlijke kinderziekte. Ik vond het laatfile bevestigd; het 32 jarig
kind , Geertruida genaamd, laboreerde aan de natuurlijke kinderziekte en zat ter dege vol ; de pokken waren
reeds drie dagen zigtbaar geweest, en twee andere niet
gevaccineerde kinderen , van een en twee jaren , hadden
reeds vóór 8 en 14. dagen aan de natuurlijke kinderziekte
gelaboreerd en waren goed herheld. Het zieke kind
zuchtte benaauwd tusfchen broeijende kusfens , op een
klein bovenvertrek , welks ondragelijke flank reeds op
den trap door mij ontwaard werd. Op mijne vraag
aan de moeder, waarom zij geen berookingen liet in het
werk Rellen en de lucht zuiverde, den fchoorfleen niet
geopend had, en geene geneeskundige hulp had ingeroepen, antwoordde zij alleen , dat zij het had aangegeven
en een briefje op de deur had geplakt , en reeds een- en
andermaal om den Profesfor, die in hare wijk was, had
gezonden, doch dat deze eindelijk had gezegd, dat hij
het veel te' drok had en niet komen kon. (!) Nergens heb
ik meer hinder gehad van de lucht , dan in dit huisje.
Vijf malen ben ik er geweest; eenmaal kon ik het zoo
lang in het vertrek niet houden, dat ik het recept
fchreef; en nogtans huisden hier man , vrouw en vijf
kinderen ! — Op mijn boek vond ik aangeteekend, dat
ik den 3z Julij 1829 hier aan huis een kind had gevaccineerd, Gerrit genaamd, oud 3 jaar, en den 9 Augustus Sophia , oud 5 jaar, en Geertruida , oud 2 jaar;
dat de twee eerften elk eene goede pok hadden gekregen ,
doch dat bij de laatfile niets was opgekomen , waarom ik
deze andermaal had gevaccineerd, doch wederom zonder
vrucht. Gerrit en Sophia zijn gezond gebleven.
3. Over de behandelde gewijzigde kinderziekte (va
gedurende den bepaalden tijd van 24 Jan uarij-rioldes),
tot i Mei. — Eene menigte, zoo wel volwasfenen als
kinderen, vroeger gevaccineerd, kregen gedurende deze
Epidemie de gewijzigde kinderziekte. Verre de meesten
hadden dezelve echter in zulk eenen ligten graad , dat

664

OVER DE NUTTIGHEID

zij geene geneeskundige hulp behoefden. Van 38 dus
lijders , welke ik behandelde van 24 Januarij tot-danige
i Mei, teekende ik een enkel woord op, omdat eene
ongefteldheid en koorts twee of drie dagen de uitbotting
voorafging, en ik alzoo niet wist, van welken aard
de pokken zouden worden. (Behalve dezen echter zag
ik nog anderen daaraan laboreren, van welke ik de aan
overbodig achtte, omdat de uitbotting zoo-teknig
wel als het geheele beloop zonder koorts plaats had.)
Tan deze 38 wil ik alzoo alleen een enkel woord mededeelen , en breng te dien einde dezelve tot drie foorten. Eene €verdeeling, die wel op den aard des uit(lags
en des beloops der ziekte rust, maar hier alleen wordt
aangenomen, om gemakkelijker over alle de zieken te
zamen kortelijk te kunnen (preken.
Tot de eerfie foort breng ik de zoodanigen, bij wie
zich eene uitbottingskoorts vertoont (diegenen, bij welke
de uitbotting zonder koorts plaats had , zijn door mij
niet aangeteekend) , welke koorts meestal een en twee
dagen en in enkele gevallen drie en vier dagen duurde,
en meestal de tusfchenpoozende of in enkele gevallen de
nalatende typos hield. Hierop volgde dan eene uitbot
enkele gevallen van zeer veel fteenpokjes met-ting,
gele puntjes , doch in de meeste gevallen enkele fteenpokjes, welke in de volgende dagen verdoofden, en door
andere van tijd tot tijd werden opgevolgd , terwijl de
koorts terugbleef en de zieke heríteld was. Van dezen
had ik er onder de 38 negentien, waaronder eene vrouw
van 38 jaren en 6 boven de lo jaren. Bij de vrouw
was de koorts zeer hevig, en vertoonde zich als eene
nalatende katarrhale galkoorts, welke, met braak- en
zweetdrijvende middelen behandeld , op den vijfden dag
geheel wegbleef, nadat er eenige fleenpokken waren uit
verdoofden, terwijl andere uitkwa--gekomn,difp
men zonder eenige verdere onge[Ieldheid. Deze vrouw
was vóór meer dan 30 jaren gevaccineerd; terwijl hare
twee kinderen door mij in het vorige jaar gevaccineerd
waren, en beide, zoo wel als hare overige huisgenooten,
geheel gezond gebleven,
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Tot de tweede Poort breng ik zoodanige lijders , bij welke
de gewijzigde pokken den loop van de natuurlijke hebben
tot aan de etterkoorts , welke ontbreekt. De ziekte is in
het begin dikwijls even hevig als de natuurlijke kinderziekte, en de uittag meestal even clerk als bij deze. Na
eene meerder of minder hevige uitbottingskoorts van 2, 3
à 4 dagen, komen de pokken , met fijne puntjes voor het
oog zigcbaar ; de koorts blijft meestal aanhouden , en alles
gaat geregeld den loop van de natuurlijke pokken , tot aan
den Eden dag. Alleen de pokken kwamen mij over het ge
meer fpitsvormig voor. Op den 6 of 7den dag echter-hel
begint de verdrooging, en gaat zeer fpoedig, zonder etterkoorts, voorbij; de lijder bevindt zich van dezen tijd af zeer
welvarende. Van de 38 door mij behandelden behoorden er
uz tot deze foort.
Tot de derde foort, eindelijk , breng ik de zoodanigen, alwaar tusfchen de gewijzigde en de natuurlijke geen onder.
fcheid gevonden wordt, dan in de mindere hevigheid der
etterkoorts en fpoediger opdrooging , met volkomen welfhaud
des lijders. Van dezen telde ik er 7 onder de 38.
Voorts verwijs ik den deskundigen Lezer, omtrent dit onderwerp, naar de praktifehe Schrijvers, en wel met name
tot L U D E R'S Proeve eener oordeelkundige Gefchiedenis van
de bij Gevaccineerden waargenomene Kinderziekte, vertaald
door J. DE B a A uw, Doctor in de Geneeskunde te Woerden.
Leyden, 1827.
IETS, OVER SOMMIGE INLANDSCHE VOGELS. Door

3. C. REIGHA[tD. (*)
Het Kneutje, Rob j etje , Koddenaertje , Tukkertje.

D

(f)

e reden, waarom men op dit vogeltje weinig acht geeft,
is waarfchijnlijk toe te fchrijven aan de menigte derzelven,
die hier te lande voorttelen, en die men, in het najaar, bij
groote troepen, op de bouwlanden, aantreft, en alsdan
menigvuldig gevangen worden; zoodat men voor een paar fiui.
(*) Schrijver van het Iets over de Vinken, geplaatst in het
Mengelwerk voor 827.
(t) Verfchillendnamen , die men , op onderfeheidene
plaatfen, aan dat vogeltje geeft.
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vers een mannetje op de markt kan koopen. Uit dien hoofde
fchijnt men het dan ook weinig der moeite waardig te ach.
ten , om dit vogeltje ter bekwamer tijd te hoeren. Deszelfs
zang is echter llreelend. Men neme daar flechts de proef
van, door er in het najaar eens een half dozijn, ieder afzonderlijk , in eene gewone kanariekooi, op te kooijen en te
laten overwinteren, en dan zal men er welligt een of meer
bij vinden , wier zang zoo voortreffelijk uit de natuur is, dat
dezelve tegen dien van een' Kanarievogel wel kan opwegen. be zang is geenszins vervelend, zoo als die van fom.
mige Kanaries. Zij worden zeer tam. Nog jong zijnde, kan
men hun ook deuntjes leeren, vooral dan, wanneer zij met
de pen zijn groot gebragt. De blanken, dat is, die eene
witte flreep voor de borst, tusfchen de paarsachtige maant.
jes, hebben, zijn de besten en mildflen in zang; deze nes
telen veelal op de heide. Die ronde maantjes voor de borst
hebben, nestelen meest in doornheggen. Die graauwe maant.
jes voor de borst hebben, worden voor de allerbesten in
zang gehouden ; doch men vindt ze zeldzaam. Wanneer zij
uitvliegen, zijn de mannetjes en wijfjes beide graáuw voor
de borst; doch men kan het mannetje zeer gemakkelijk van
het wijfje onderfcheiden aan het wit op de vlerken , hetwelk
van het mannetje tot aan de pen vol is, terwijl dat van het
wijfje flechts half weg zit; ook heeft het mannetje op den rug
kastanjebruine veéren, in den broeitijd nog bovendien met
een fraai oranje, foms ook wel rood kapje op den kop bij de
neb, die alsdan zwart wordt. De liefhebbers telen, met
het mannetje van de Kneu en het wijfje van de Kanarie,
jongen , hetgeen fomt jds zeer goed gelukt. Het is zeer op.
merkenswaardig en aardig om te zien, wanneer een Sperwer,
of andere roofvogel , onder een' groeten troep dezer beestjes
heeft misgegrepen, en hij zich dan , ófuit fchaamte, óf, meer
waarfchijnlijk , om naderhand zijne prooi des te zekerder te
vatten, dadelijk al klimmende in de hoogte begeeft, hoe die
vogeltjes hein dan , als met een vliegend dansje en al zin
zeer nabij volgen, denkelijk om hem te farren-gend,va
uit
te
dagen.
De roofvogel vliegt zoo hoog, als hij maar
of
kan, in de lucht , zelfs zoo hoog, dat men er van de
Kneutjes geen meer zien, maar wel derzelver zang hooren
kan. Dit duurt zoo lang, tot dat hij er een van gegrepen
heeft; want dan fluipt de roofvogel in een oogenblik weg,
en de Kneutjes laten zich dan ook dadelijk , quaff rebus bene
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gestis, alsof zij zich wel uitgeloofd hadden, weder neder,
en gaan gerust weder hun voedfel op het bouwland zoeken.
Dit fatten van den roofvogel Is aan vele andere kleine vo.
geltjes ook eigen, doch minder zoo algemeen.
De Distelvink, of zoogenaamde Putter,
is voorzeker het fraaifte vogeltje in de vederen; deszelfs
zang is lispend, en, wanneer het zachtjes zingt, niet onaan.
genaam , want het fchetteren kan vervelen, even zoo zeer
als het tjeffen van het Kanarievogeltje. Men vindt er twee.
derlei foort, grootere en kleinere. Het mannetje is kenbaar
aan kleine zwarte vedertjes, die hetzelve, aan de fchouders,
boven op de vlerken heeft. Na den ruitijd prijken die van
het grootfte flag met oranje, en die van het kleinfle flag met
roode kapjes. Zij zijn zeer gezellig. In het najaar vindt
men ze met geheele troepen in de landen, waar disteler
liaan , -- in den winter, langs de dijken , op het zaad der
zoogenaamde kannenwasfers, of van den kogel, een doorn.
achtig ftruikje. Men kan dezelven alsdan, met het lok van
een' koorputter, die gemuit is, zeer gemakkelijk vangen.
Men leert ze, zonder veel moeite, het putten, waaraan dit
vogeltje dan ook wel den naam van Putter zal te danken
hebben; hoezeer dit putten ook, zonder veel omlag, aan
eenige andere vogels kan worden geleerd. Het mannetje ,
gevoegd bij een wijfjes Kanarie , brengen ook jongen voort.
De Groninger, ook wel genaamd Kersvink of Vlasvink.
Men vindt er tweederlei foort — fommigen hebben groene,
anderen meer geelachtige veren voor de borst. Het man.
netje kan men , even als de Kneu , daaraan onderfcheiden ,
dat het geel van het mannetje op de vlerken tot aan de pen
vol, en dat van het wijfje hechts half weg zit. Na den
ruitijd is het geel of groen van het mannetje voor de borst
veel feller, dan van het wijfje. Deszelfs zang is hard en
Echel, doch op eenigen afftand in het wild niet onaangenaam.
Jong zijnde, en den zang van den ouden niet gehoord heb.
bende, neemt hij den zang van andere vogels over, en
brengt dien volgens zijne item voort. Schrijver dezes
heeft er een' gehad , die den flag van een' Vink volkomen
had overgenomen ; doch hij had wel een half kwartier werk,
om denzelven ten einde te brengen. Dezen vogel leert men
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zeer gemakkelijk op de kruk vliegen. Zij worden foms zoo
tam , dat zij, zonder vastgemaakt te zijn , rondtoeren , en,
op het gewone fluitje , tot de kruk terugkomen.
De Haverkneu , of gele Carst.
Het geel van het mannetje rondom kop en hals is veel
hooger, dan dat van het wijfje. Deszelfs deuntjes zijn zeer
zacht en niet onaangenaam. Men vangt hem zeer gemakkelijk door het lok van eenen opgekooiden. Wanneer hij gepaard is , duldt hij, even zoo min als de Vink , een ander
mannetje omtrent zijn nest, maar bijt het dadelijk weg.
De Leeuuwrik , ook wel Leeuwerk.
Men kent het mannetje, zoo aan deszelfs rankheid , als
aan de fporen, die hij langer dan het wijfje heeft. Deszelfs
zang is aangenaam, zelfs verrukkend, vooral dan, wanneer
hij in de opene lucht klimmende is. Opgekooid zijnde, mag
men wel zorgen, dat er geene andere vogels, vooral geene
Vinken , in de nabijheid zijn; want zijt- zang verbastert alsdan zeer. In den natijd trekken zij met zulk eene woestheld, dat men zoude zeggen , dat zij half blind waren. Men
vangt ben alsdan gemakkelijk met opene netten. Wanneer
men deze vogels tot fpijze wil gebruiken, zoo als men daar
al vrij graag op is, mag men wel zorg dragen, dat derzelver
maagjes geheel worden weggeworpen , omdat deze vogels
azen op het zaad van de wilde of zoogenaamde dolle ker.
vel , hetgeen dus gevaarlijk is , omdat daardoor krampen in
de ingewanden zouden kunnen worden veroorzaakt, zoo als
zulks door voorbeelden geflaafd is.
ik draag wel oppervlakkige, doch geene grondige kennis
van meer andere inlandfche vogels, en daarom befchreef ik
slechts de hier voren opgegevenen. Ik acht het echter niet
ondienlig , alhier nog Benige algemeene aanmerkingen te laten volgen.
De uitmuntende talenten in zang van den Nachtegaal zijn
overbekend; waarom men hem dan ook den Griekfchen gaam
van Philomèle gegeven heeft. In Gelderland geeft men , of
liever plagt men , ruim dertig jaren geleden , denzelven , opgekooid zijnde, droog voeder en meelwormen te geven, beflaande in een mengfel van t°. fijn uitgezift meel van gele
erwten; z°. fijn gemaakte befchuic, zonder zout, bij den

OVER SOMMIGE INLANDSCHE VOGELS. 669

bakker In het bijzonder daartoe vervaardigd; 30. kalfs. ot'
fehapenhart, hard gekookt en dan fijn gewreven; q.°. hard
gekookte dojers van eijeren, ook fijn gewreven, en S o.
beste fla-olie; van ieder eene zekere hoeveelheid, naar
mate men voeder verlangt te hebben. Men menge het op.
gegevene met de olie, doe het dan in een' ruimen fchotel
boven een langzaam vuur, en roere het zoo lange, tot dat
het uitgedampt en droog is; dan beware men het in eene
flesch, en zorge, dat er zoo min mogelijk lucht bij kome.
Dit drooge voeder eet de Nachtegaal gaarne; maar men geve
hem dagelijks daarbij een' meelworm of zes , 's morgens en
's avonds de helft. flierop zingt de Nachtegaal voortreffelijk , vooral wanneer men hem gewent, die uit de hand
te ontvangen. Ik reken den Nachtegaal onder de verhuisvogels, die jaarlijks, even als de Ooievaar en de Zwaluw ,
bier broeijen , en ter bekwamer tijd van woonplaats verwisfelen. Werwaarts dezelven zich , na in den zomer hier ge.
broed te hebben, begeven, is mij onbekend; hierover is al
zoo veel gegist, dat het overbodig zoude zijn, deswege nog
iets verder, bij gis fang , op te geven , en dus meer dan
waarfchijnlijk in verzinfels te vervallen , — zoo als men
zulks, ten minfie naar mijn oordeel, met den Koekoek ge.
daan heeft. Eerst wilde men , dat het wijfje haar ei legde
in het nest van eene Ringmusch; naderhand (want men begreep toch , dat het kleine gaatje in den boom , — meestal
vruchtboomen — waardoor de Ringmusch in de holte tot
haar nest komt, met deze onderf}elling geheel ftrijdig was)
in dat van de Haverkneu of Leeuivrik — NB. beide zaad vretende vogels. Ik voor mij houde het voor fabelen;
want, waarom zonde de Koekoek niet, even als alle andere
vogels, voor zijn eigen kroost zelf kunnen zorgen. Maar
ééne zaak fchijnc vrij zeker, dat het zeer moeijelijk is, deszelfs nest te vinden ; en dit is ook natuurlijk , en hetzelfde
heeft plaats met meest alle roofvogels; derzelver nesten zijn
mede niet zeer gemakkelijk te vinden; zij houden zich Reeds
fchuil en loeren op buit, en dit loeren maakt hen, ten
aanzien van hunzelven, veel wantrouwiger, en dus voorzigtiger, dan andere vogels. Ik heb wel eens gehoord, dat,
wanneer iemand ftrak naar éénen kant keek , zonder veel te
(preken of te antwoorden, men hem alsdan vroeg: Hoe zitje
eigenlijk koekoekloeren , of loeren , als
zoo te koekeloeren
de Koekoek.
—
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Hier te lande komen ook in het najaar zoogenaamde Sasjes
in menigte. Zij azen op het elzenzaad, hetgeen alsdan
rijp is. Waar zij uitbroeijen , heb ik niet kunnen uitvindig
maken. Alhier fchijnen zij in den zomer geen voedfel te kunnen
vinden , omdat bet elzenzaad , tegen het weder uitbotten
van den eis, bedorven is. Waarfchijnlijk begeven zij zich
naar zulke oorden , waar zij alsdan hetzelfde voedfel , of
hetgeen daarmede gelijk Raat , zullen vinden. Het zijn zeer
gimme beestjes. Men geeft hun eerst wat gekneusden kennep, en naderhand wit kanarie- of nog beter misfchien
maanzaad. Zij zijn aldra tam , en zingen niet onaardig. Ik
heb in den zomer wel eenige goed onderhoudene mannetjes
en wijfjes laten vliegen ; maar zij keeren tot de kooien terug, omdat zij gedurende den winter te huifelijk gewordep
zijn en ook geen voedfel vinden.
Een Kneutje, Putter, Croringer, Haverkneu en een Sijsje
maken al een heel aardig en koddig concert. Ieder behoort
echter in eene afzonderlijke kooi opgefloten te zijn.

DOORGRAVING VAN DE LAADENGTE
VAN
PANAMA.

O

nder de grootfche gedachten, die ooit door het menfehelijk vernuft ontworpen zijn, behoort , zonder eenige
tegenfpraak , eene ontworpene vereeniging van den 4tlantifchen Oceaan met de /lille Zuidzee , door middel eener doorgraving van de Landengte van Panama. Het is overtollig,
hier de ongemeen groote voordeelen op te noemen , welke
daardoor voor de zeevaart zouden verkregen worden: een
enkele blik op de wereldkaart kan er het onwaardeerbare
nut van doen inzien.
Er zijn meermalen verfchillende pogingen aangewend , om
te onderzoeken , op wat wijze eene meer onmiddellijke ge.
meenfchap tusfchen de beide Zeeën over de Landengte van
Panama zou kunnen worden daargéfleld. De uitkomfien dezer in het werk geftelde pogingen zijn misfchien minder
algemeen bekend: men vindt van dezelven gewag gemaakt
in de 4nnales des Voyages van October 1830, en nader in
de Bibliothèque univerfelle van April 1831; zijnde het laatst.
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genoemde grootendeels getrokken uit de P.nnalen der Phyfik,
183o. No. 9, en welligt uit anderen.
Uit een en ander blijkt, dat er in de jaren :828 en
1899, op last van den Generaal B o L I V A R, werkelijk eene
naauwkeurige tvaterpasfing heeft plaats gehad over de ge.
noemde Landengte, door de Heeren LLOYD, een Engelschman , en F A L M A R K , een Zweed, Kapitein in dienst van
Columbia, en zulks ten einde de gefchiktile lijn te bepalen,
om een kanaal te graven, of een' ijzeren fpoorweg daar.
te (tellen.
Er wordt gezegd, dat deze waterpasfing met zorg en door
behulp van voortreffelijke werktuigen volvoerd is; en zoo
dit waar is , dan heeft dezelve allerbelangrijktte uitkomflen
opgeleverd. De bijzonderheden er van zijn vermeld in eene
gefchrevene Memorie , welke in de bibliotheek der Konink.
lijke Maatfchappij te Londen berust, en waarvan een uit
geplaatst is in het Ille Deel, p. 59. der Transactions-trekfl
philofophiques van 1830.
Het is daaruit gebleken , dat het verfchil in den water.
pasfen ftand, tusfchen de ftille Zuidzee en den Atlantifchen
Oceaan, zoodanig is, dat vloed en eb dit verfchil nu pofitief , dan weder negatief doen worden.
Eene zuivere vergelijking tusfchen de watertanden der
beide Zeeën moet echter natuurlijk op dezelfde tijden ge
worden, en beflaat dan ook voornamelijk in de wijze,-nome
waarop men de gemiddelde hoogte der zee ten opzigte harer
tijdelijke bewegingen moet aanmerken. Er bedaan verfchi!_
lende gevoelens omtrent dit laatfte punt , en dit is derhalve
nog onderworpen aan eenige onzekerheid ; fchoon ik mij
wel vereenigen kan met het gevoelen van den Heer LLOYD,
die meent, dat de middelbare waterstand zich juist bevindt
op de gemiddelde hoogte tusfchen het hoog en laag water, — eene onderhelling, die in allen gevalle weinig van
de waarheid zal afwijken.
Overigens doet dit niets tot de verkregene uitkomflen, en
ieder kan dezelven, als vaste gegevens aanmerkende, volgens zijne eigene theorie toepasfen.
Eene oplettende en herhaalde waarneming van vloed en
eb aan beide zijden der Landengte heeft de volgende uit
opgeleverd:
-komften
Te Panama, in de ftille Zuidzee, is het verfchil tusfchen
vloed en eb twee dagen na volle maan gewoonlijk 21, n2
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Engelfche voeten (*) en in fommige bijzondere gevallen 27,
44 voeten. Te Chagres, in den zeeboezem der Antillen, is
dit verfchil 1, i6 voeten , zoo wel in het drooge jaargetijde,
als in den regentijd. Op beide punten is het bij volle en
nieuwe maan gelijktijdig hoog water ten 3 ure en 20 mi
-nutedsamig.
Deze waarnemingen tot grondflag nemende , heeft de Heer
LLOYD de navolgende befluiten uit zijne waterpasfing getrokken : .
t. De hoogwaterlijn te Panama is 13, 55 voeten hooger,
dan die te Chagres. Daar nu de middelbare fund tusfchen
het hoog en laag water te Panama is io , 6: voeten en te
Chagres o, 58, zoo volgt daaruit, dat de middelbare wacerftand van de íiille Zuidzee te Panama 3, 52 hooger is ,
dan de middelbare watertand van den Atlantifchen Oceaan
te Chagres.
2. Bij den vloed, die gelijktijdig aan beide zijden der
Landengte plaats heeft , klimt de Mille Zuidzee to, 6: voeten en de Atlantifche Oceaan o, 58 voeten boven derzelver
middelbare waterstanden. De eerstgemelde Zee is alsdan
hooger, dan de tweede:
to, 6:
3, 52 — 0, 58 = 13, 55 voeten.
3. Bij de ebbe dalen de beide Zeeën weder even zoo
veel onder de middelbare warenlanden, en de eerstgemelde
is alsdan lager, dan de tweede:
to, 6: — 3, 52 — 0, 58 = 6, 51 voeten.
Om zich een duidelijk begrip te vormen van de getijen
aan weérzijden der Landengte, befchouwe men het volgende
tafeltje, waaruit men dadelijk de verfehillende waterflanden
zal kunnen opmerken:
—

(•) De Engelfche voet verfchilt zeer weinig van den ouden
Rijnlandfchen voet.
De Engelfche voet is = 0, 3048o Nederlandfche ellen.
De Rijnlandfche voet is = 0, 31395 NederIandfche ellen.
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Het blijkt hieruit, dat, gedurende den tijd van 12 uren ,
de tulle Zuidzee eerst gedurende den vloed verfcheidene
voeten hooger klimt dan de Atlantifche Oceaan; dat ze vervolge ns gelijk, en bij de ebbe beneden denzelven komt.
MENGELW. 1831. NO. 14.
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Wanneer derhalve de beide Zeeën door een open kanaal
vereenigd waren , zou het water gedurende 6 uren naar de
fiille Zuidzee, en gedurende de andere 6 uren naar den At.
lantifchen Oceaan ftroomen.
Deze gedurige heen- en wederftrooming der getijen, en
vooral de felle ftroom , die er naar den Atlantifchen Oceaan
zou plaats grijpen , zou echter eene groote verwijding en
verdieping der doorfnijding , en daarna eene geweldige af.
fcheuring ten gevolge kunnen hebben; en het fchijnt derhalve niet raadzaam te zijn, om deze vereeniging, zoo als
de Heer LLOYD' dit fcheen te bedoelen , door een open,
onafgelloten kanaal te doen plaats hebben. Een door fchut.
Huizen afgefloten kanaal zou deze zwarigheid wegnemen ,
door welke fluizen men bij alle gelegenheden van beide zij_
den zou behooren te kunnen fehutten. — In hoe verre het
terrein van de Landengte zelve de gefchiktheid zou bezit.
ten , om zoodanig kanaal daar te ftellen , is nog onbekend.
De Heer LLOYD zegt alleen nog, dat de Landengte van
Panama zeer gefchikt is tot de daarftelling eener gemeen
beide Zeeën. Men kan dan uit een en-fchaptusend
ander zeer wel de mogelijkheid aannemen, dat men op
eenige gefchikte wijze tot dit nuttige einde zoude kunnen
geraken; en het fchijnt dan, dat er vierderlei wijzen zijn,
waarop zulks zou kunnen worden bereikt, namelijk:
i. Door middel eener eenvoudige doorgraving of open
kanaal.
2. Door middel van een kanaal met fchutfluizen afgefloten.
3. Door de bevaarbaarmaking van de rivier van Chagres,
en het vervolgen der gemeenfchap met een' ijzeren fpoorweg.
4. Door een' geheelen ijzeren fpoorweg.
Bij eene meer volledige kennis van het terrein zou her
vóór en tegen dezer middelen kunnen beredeneerd worden,
en de flof tot zeer belangrijke befchouwingen omtrent dit
onderwerp opleveren, Ik meen, dat incusfchen het hier aan.
geteekende voor ons vaderlandsch publiek als niet onbelangrijk kan worden geacht.
F. W. C.
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et planten van boomen , als zinnebeelden der vrijheid
dagteekent van de Franf he omwenteling in de vorige eeuw.
Geen volk kende voorheen deze gewoonte. Daar is echter,
in zekeren zin, niets nieuws onder de zon. Gebruiken,
welke eeniglijk tot lateren tijd fchzjnen te behooren , blijken
bij nadere befchouwing weleens met aloude volkszeden in
verband ce (taan. Zoo moet men waarfchijnlljk de Franfehe
vrijheidsboomen afleiden van de meibootnen , welke federt
onheugelijke tijden bij de meeste volken in Europa bekend
waren , als teeketten van vreugde of hulde. (*)
Wij vragen hier niet naar den oorfprong van deze mei.
boomen. Pater CARMELI bewijst, in zijne Storia di vanl
costumi facri e profani, dat de oude Romeinen voor de hui.
zen van perfonen, aan welke zij eene bijzondere eer wilden
bewijzen, boomen plantten of groene takken in den grond
(laken, en dat dit gebruik in Italië bij voortduring in (land
is gebleven. Blijkbaar heeft het eenige overeenkomst met de
gewoonte, dat men palm, of in het algemeen ook groene
takken , als zeekenen van vreugde en overwinning, of ook
op bedevaarten, zekere perfonen vooruit of wel te gemoet
draagt. Welligt is hiermede insgelijks verwant het behangen
der huizen met groen bij zekere gelegenheden.
Onder alle Europefche volken heeft de gewoonte plaats,,
dat men meiboomen plant. Plaatfelijke orntlandigheden veroorzaken flechts eenige wijziging in dit zoo algemeen gebruik. In Duitschland en Frankr ij k zijn er voorbeelden
genoeg van te vinden , van de dertiende eeuw af aan; de
gemeenten behouden zich liet regt daartoe voor in hunne
vrijbrieven , of er wordt uitdrukkelijk bedongen , dat de
grondeigenaren uit hunne bosfchen de meiboomen moeten
leveren. Reeds in de middeleeuwen fchijnt men met het
oprigten van meiboomen eenigermate het begrip van vrijheid
(*) Zoo plaatst men ook in ons land, bij het oprigteu
van nieuwe gebouwen, zoogenaamde meiboomen, beftaande
uit een' langen, met een' groenen tak verfierden (lok, die
boven het gebindte uitfteekt, en waaraan, op fommige plaatfen althans , eene flesch en een luk hout , in de gedaante
van eene ham bewerkt, opgehangen worden; hij welke gelegenheid dan het werkvolk een' vrolijken ' vid w eeft. -A:ra2
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verbonden te hebben. Menig kloosterling voer hevig uit
tegen het halen van meiboomen uit de bosfchen van het
klooster. Het was dikwijls, alsof men van verre reeds den
vrijheidsboom in den meiboom der oudheid aanfchouwde.
Het planten van meiboomen was in Frankrijk zeer gewoon,
ten tijde van den aanvang der omwenteling. In elke (tad ,
in elk dorp werd, als de maand wederkeerde, die federt
alouden tijd de maand der vreugde is, dit liefelijk zinnebeeld geplaatst. De regering der aanzienlijken , de aristocratie , die van ouds zoo gereed was, om alles, wat eer en
voordeel aanbrengt, aan zich te trekken, had ook dit ge.
bruik allengs als in zeker voorregt (privilegie) veranderd;
en, om volgens de wet geldig of van kracht te zijn, moes
voor het huis van den heer der plaats,-tendmibo
voor de woning van den voornaaml'ren ambtenaar, of ook
voor de kerk geplant worden. Want de dienaren der kerk
waren niet de laattien, welke aanfpraak op deze eer maakten, en hier en daar wisten zij deze magere gewoonte in
een vet inkomen te veranderen. Zoo is, namelijk, de gefchiedenis van den meiboom merkwaardig , welken de gezamenlijke Parjfche goudfmeden jaarlijks voor de hoofdkerk te
Parijs lieten zetten. In het eerst bragten twee door het gild benoemde afgevaardigden, die den weidfchen titel van meivorflen voerden, niets meer en niets minder, dan een' groenen
boom, den zoogenaamden mai verdoyant. Maar het dom.
kapittel moest weldra begrijpen, dat die eer toch ongemeen
fchraal was, en dat de meiboom, hoe reusachtig groot en
hoe groen dezelve ook ware, evenwel flechts een weinig
brandhout kon opleveren. Men wist dus weldra, met behoud van den naam, eene voordeeligere wending aan de zaak
te geven. Het duurde niet lang, of de meiboom kwam in
de gedaante van zilveren gereedfchap, van tabernakels, zelfs
van fchilderijen, verfchijnen. Langer, dan eene eeuw, ontving de Parij/che hoofdkerk jaarlijks een elf voeten hoog
fchilderi}uk , dat, tot een aandenken aan den oorfprong dier
gewoonte, in de eerfie dagen van mei, met bloemen omwonden, in het groote portaal ten toon gefield werd. Uit
het portaal ging het fink in het ruim der kerk over. Daar
nu gewoonlijk de beste kunilenaars de meijen fchïlderden,
was de kerk op deze wijze een waar mu/earn geworden, dat
echter door de omwenteling vernietigd is. Uit zoodanige
meiboomen zou echter nooit een vrijheidsboom ontslaan zijn.
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Laat ons dus verder zien, wat eigenlijk aanleiding tot het
planten van dezen heeft gegeven.
Een genootfchap, dat over het geheel zonderlinge gebrui.
ken had en zelfs den koningstitel voerde, tot dat HENDRIK
III uit eerzucht, dien aan hetzelve ontnam , de bafoche, de
fchool des regts in den toenmaligen tijd, be(taande uit
tienduizend fchrijvers, plantte jaarlijks op het voorplein van
het paleis van justitie eenen ongemeen grootera meiboom ,
welken de leden, uit kracht van oude voorregten en vrijheden, in des konings bosfchen hadden laten vellen. Deze was
dan eigenlijk de koning der meiboomen, een prachtige eik
met eene groene kruin. Dezelve werd met palm omwonden,
met bloemen, kranfen , linten van de kleur der bafoche
(blaauw en geel) en met derzelver wapenfchilden (drie
fchrijfgereedfchappen op een zwart veld) vereerd. Deze
boom bleef het ganfche jaar haan , tot dat een andere opge.
rigs werd.

In de gefchiedenis der ba/ache ontbreekt het geenszins aan
trekken van echt patriotismus, en het zou derzelve, In het
afgetrokkene befchouwd, tot roem firekken, zoo de laatfie
meiboom, door haar geplant , de eerfie vrijheidsboom ge.

weest ware. Doch deze eer der vinding behoort geenszins
aan dat fchrijversgild. In eene der minst beduidende gemeenten van Frankrijk werd het teeken daartoe gegeven ,
en — welke eene treurige herinnering voor de geestelijk.
heid 1 — een priester had het eerst den inval . GREG 01 R E
verhaalt dit in zijn, ten jare II der republiek verïchenen,
werkje over de vri^heidsboomen. Dit boek is zeer zeldzaam
geworden . B U ON A P AR TE wien de vurige republikeinfche
geest in geenen deele behaagde, moet het hebben laten vernietigen , waar hij het magtig kon worden. De weinige exemplaren, die aan de vervolging ontkomen zijn , worden op
verkoopingen thans bijna tegen goud opgewogen. Volgens
GREGOIRE,

dan , wat het NORBERT PRESSAC, paSto3r

te St. Gaudens, bij Civray, in het departement Fieune, die
het eerst op de gedachte kwam, om de oude aristokratifche
meiboomen ter eere der vrijheid te planten. In bloeimaand
1790, op den dag, toen de nieuwe municipaliteit aangeteld
werd, liet hij een' fraaijen, jongen eik in het bosch uitgraven, en de dorpelingen van beiderlei gepacht plantten denzelven op het dorpplein. Daarop deed de pastoor eene
aanfpraak , tot lof der omwenteling en der vrijheid. „ On.
der de fchaduw van dezen boom ," dus fprak hij , „ zult gij
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gedachtig zijn, dat gij Franfchen zijt, en in uwen ouderdom
zult gij uwen kinderen vertellen van den eeuwig gedenkwaardigen tijd, waarin gij hem geplant hebt.` Voorts roept
hij alle boeren, die tegen elkander pleiten, op, om hunne
gefcllillen door goede mannen te laten bijleggen — allen zijn
er mede tevreden , de fcheidslieden doen uitfpraak , en het
feest wordt met gezang en dans befloten door de juichende
menigte. Naauwelijks hadden de nieuwspapieren dit patriottisch feest bekend gemaakt, of men volgde het op honderd
andere plaatfen na, en het duurde niet lang, of uit den inval
van een' enkel' perfoon ontbond een algemeen volksgebruik,
en werd eindelijk zelfs pene ílaatswet geboren. L on E w 1J K
XVI plantte eigenhandig, met groote plegtigheid, eenen vrij
tuin der Tuileries; maar, zoo als het gaat-heidsbomn
bij omwentelingen , deze arme boom moest naderhand voor
zijne doorluchtige afkomst boeten : de conventie liet door
jonge weezen, kinderen van verdedigers des vaderlands,
denzelven nedervellen, en er eenen nieuwen voor in de
plaats zetten.
In de eerfie jaren na de omwenteling was de onmiddellijke
afkomst der vrijheidsboomen van de oude meiboomen algemeen bekend. Men koos ook overal de maand mei, om
zoodanige bopmen te planten. Doch bijzonder in bloeimaand
1792 vertoonde zich de geestdrift des volks voor deze nieuwigheid op eene ongemeene wijze. De gemeenten wedijver.
den, om prachtige booroen op te rigten. Juist om dezen
tijd bedreigden buitenlanders met eenen inval op Fransch
grondgebied, en de bewoners van dorpen en lieden zwoeren
gemeenfchappelijk bij dit zinnebeeld der vrijheid, den heili
grond des vaderlands te zullen verdedigen, gelijk de-gen
krijgsman bij zijne vanen zweert. Het aantal der vrijheidsboomen moet destijds wel zestigduizend bedragen hebben ;
want het kleinfie gehucht had er eenen, en in de steden van
het zuidelijk gedeelte van Frankrijk zag men er eenigen in
de meeste Vraten, ja hier en daar voor de meeste huizen.
En niet enkel in lieden en dorpen plantte men den vrijheids.
boom; ook op de grenzen des rijks en op de voornaamste
hoogten der departementen werden er eenigen opgerigt. Zoo
befloten Franfchen ei€ inwoners van Geneve, bij een gemeen
feest, Benen boons der broeder/chap (arbre de-fchapelijk
fraternité), als zinnebeeld der vereeniging van beide volken,
op de grensfcheiding te zetten, en toen begrepen eenige lieden , welke zich daartoe bij elkander voegden , boven op
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den Glandosfe, een' der hoogfte bergen in het departement
Drdme, eenen vrijheidsboom te planten.
In den beginne fchijnen de vrijheidsboomen, even als de
oude meiboomen , enkel uit eenen boom11am met deszelfs
groene kroon beftaan te hebben. Daar elke gemeente liefst
den hoogften boom wilde hebben, konden de wortels geen
nut doen. Een zoo oude boom groeide niet , verplant zijnde; en daar het oprigten gefchiedde ten tijde van het uit
bladeren, zou bovendien toch niet één in he -komendr
leven gebleven zijn. Of dezelve dus met wortel geplant
werden of niet, ze flierven toch in korten tijd , en bij het
dorre, vale, nederhangende loof dacht men aan geheel iets
anders, dan aan kracht en duurzaamheid, waarvan de boom
het zinnebeeld zijn moest. De nationale conventie werd opmerkzaam op het ongepaste daarvan, en beval, bij een befluit van den Oden pluviofe vang het IIde jaar der republiek ,
in de plaats der gellorvene boomen overal levenden te zetten. „ In alle gemeenten," dus luidt het, „ waar de vrijheidsboom geftorven is, moeten tot aan den eerften germinal
nieuwen geplant worden. De conventie vertrouwt, dat de
goede burgers voor de planting en bewaring daarvan zorgen
zullen, ten einde in elke gemeente de boom der vrijheid
onder het (child van de vrijheid des Fran/then volks groene
en bloeije." In dit bevelfchrifc wordt geene bijzondere
boomfoort opgegeven, en men fcbijnt de keuze aan elke
gemeente overgelaten te hebben. G It EO O IR E handelt over
dit punt in een afzonderlijk hoofdutuk van zijn boek , en
verklaart zich voor den eik: de overleveringen van aloude
vereering, daaraan verbonden , desze!fs prachtige groei ,
veelvuldige nuttigheid en algemeene verfpreiding over den
bodem van Frankrijk maken hem , volgens dezen fchrijver,
met het volkomenife regt tot eenen echt nationalen boom.
Ook brengt hij de lange duurzaamheid ter aanbeveling bij ;
maar dewijl de eik juist hierom ook zoo ten uiterfie lang.
zaam groeit, werd aan denzelven de eer, van vrijheidsboom
te zijn, in de meeste gevallen niet toegekend. Ook zoude
het inderdaad te veel gevorderd zijn van her ongeduld der
meeste republikeinen, dat zij honderd jaren lang op de
fchaduw van een' geplanten eik {moesten wachten! G R EG O I R E deed den voortlag , om nevens den eik eenen fchielijk groeijenden boom te zetten, die zoude vergaan, wanneer de e;k eerst regt begon te wasfen; maar deze inval
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heeft geene algemeene goedkeuring gevonden. Integendeel,
naar mate luchtgefftel en gelegenheid medebragten, werden
eiken, olmen, kastanjen, platanen, populieren, moerbeziën,
dennen en pijnboomen tot vrijheidsboomen gemaakt. Op
vele plaatfen gaf men de voorkeur aan den Italiaanfchen
populier, dewijl deze zoo fchielijk wast en , als een groene
obelisk, zoo zeer tot fieraad van een plein kan (trekken. De
vrijheidsboom der flad Rouen was een populier, wiens top
nog in den jare i8io met den grooten toren der ftad in
hoogte wedijverde. En ook heden tiaar nog, in het regtsgebied van Parijs, een door de meeste inwoners vergeten
vrijheidsboom, die in de eerfle dagen der omwenteling geplant werd ; een eenige olm , midden in de firaat der voor
St. 4ntolne; een boom, die een te fraaijer aanzien-flad
heeft, daar dezelve geheel alleen flaat en ieder in het oog
moet vallen. Deze boom , een gedenkteeken uit de dagen
van het maatfchappelijk verbond, is onder alle de Iaatkundige ílormen onbefchadigd blijven flaan en grpot geworden,
terwijl alles rondom denzelven verouderde en op nieuw ver.
jongde, — regeringsvormen en inflellingen, gelijk ook de men.
fchen zelve. De boom nam gefladig toe in kracht en fterkte , als een beeld van aanhoudende jeugd, en weldra, wanneer hij naauwelijks tot vollen wasdom is gekomen , zal hij
allen overleefd hebben, die hem zagen planten. Het groot.
fie gedeelte der bevolking van Pars kent wel dezen boom
in de voorflad niet , of weet althans niets van deszelfs beduidenis, en in plaats van een opfchrift, dat van den oor.
(prong getuigt, hangt er eene bemorfie bekendmaking van
eenen huurkoetfier aan ; evenwel is hij nog niet geheel vergeten, maar werd terflond in de eerlle dagen der dusge.
naamd herborene vrijheid met eene driekeurige vlag vereerd.
Hieruit blijkt, dat niet alle vrijheidsboomen met den te.
geringsvorm verdwenen zijn, waaronder dezelve opgerigt
werden. Welligt is in menig afgelegen oord , waar de terugwerking der partijfchap minder woedde , de vrijheidsboom
vergeten geworden en dus blijven flaan. Ook !laat immers
op den voorgevel van eene dorpkerk, weinige mijlen van
Parijs, de beruchte fpreuk : temple de la raifon , nog duidelijk te lezen.
Zoo veel men weet, heeft de keizerlijke regering zich
niet bemoeid met de vrijheidsboomen. B U o r APARTE
die de dwang4niddelen van het willekeurig beftutir zoo kun,
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fig wist aan te wenden, zag zeer goed in , dat de vrijheid,
die in eenen dag te winnen is, zich hechts langzaam, met
verloop van jaren , laat verstikken. Hij verbande het woord
vrijheid wel nit het woordenboek van zijn volk, maarhaalde
voorzigtig de eene letter na de andere door, en maakte
een' verren omweg, tot dat hij eindelijk de teekenen der
waardigheid van con/ui met het keizerlijk wapen verwisfelde.
Hij liet dus oude gewoonten , welke hem een doorn in het
oog waren, voor het uitwendige ongeftoord, en vergenoegde
zich, dezelven ongemerkt in vergetelheid te doen komen.
Hij zocht het werk van den abt GRE GO in. E te vernietigen,
maar blijkbaar alleen hierom , dewijl het boek, als tegen
willekeurige overheerfching gefchreven zijnde, hem , den
grooten dwingeland , ergerde , en menige republikeinfche
gronditelling, daarin voorkomende, veel onaangenamer in
zijne ooren klonk, dan het vreedzame ruifchen van alle vrij.
heidsboomen te zamen.

IETS, OVER DE SCHOONI3ID VAN DE NEDERLANDSCHE VLAG.

T

erwijl de heerlijke Hollandfche vlag moedig van onze
onverwinnelijke vestingen en van onze oorlogsvaarruigen
waait, en door de heldendaad van den vereeuwigden VAN
S P E Y R en de kloekhartigheid van II O B E Y N op nieuw is
verheerlijkt; terwijl over deze roemrijke vlag veel wordt
gefchreven, en dezelve als een gefchenk van WILLEM DEN
EERSTEN, den Grondlegger onzer Vrijheid, wordt be.
fchouwd, herinnerde ik mij , in het Manuscript van het nog
onuitgegeven tweede Deel der Reizen van mijnen Broeder (*) , iets over de fchoonheid van die wereldberoemde
vlag gelezen te hebben ; welk fragment, of uittrekfel , ik ,
als in deze oogenblikken niet geheel ongepast, alhier mededeel:
„ Eindelijk kwamen wij ten anker op eene reede aan den
zuidwal , nabij een klein en zeer laag eiland, Klein-Bonaire
genaamd.
„ Hier verbeeldde ik mij Curaçao te zien, toen het, vóór
bijna twee eeuwen, door onze voorvaders in bezit werd ge-

(*) Reizen in West-Indië, en door een gedeelte van Zuiden Noord.Amerika, door G. B. BOSCH,Predikant te Curacao.
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nomen. Langs een dor, eenzaam en akelig ftrand, waar men
niets -hoort dan het eentoonig gekabbel van het water, ziet
men eenige ver van elkander liggende huizen van firoo, in
welker midden een klein Fort (laat, met vier Ilukken ge.
fchut voorzien, waar de Kommandeur zijn verblijf houdt,
en dat tot eene bewaarplaats dient van de landsgoederen.
Op het Eirand waren eenige cano's getrokken , die tot de
visfcherij gebruikt worden, en nabij den oever lag het vaartuigje , dat ons den vorigen dag was voorbij gezeild, benevens eene andere kleine bark, zonder menfchen aan boord,
voor hunne ankers heen en we@r te fingeren.
„ Het eenig(te fieraad, dat bij dit ongunitig gezigt het
oog vervrolijkte, was de fchoone driekleurige Nederlandfche
vlag, die van het Fort waait, en mij deed zien, dat ik op
eene vaderlandfche bezitting kwam.
„ Men moet buiten het Vaderland geweest zijn, men
moet eene zeereis gedaan hebben , om te kunnen oordeelen
over de aangename gewaarwording , welke men ondervindt
bij het zien van onze nationale vlag!
» De vrolijke indruk, dien dezelve maakt — en ik mag
hier mijn eigen gevoel min of meer laten gelden , als dat
van alle Nederlanders — is niet Hechts het gevolg van de
gedachte aan ons Vaderland en van eene herinnering aan den
roem dier vlag , welke eens op alle zeeën en in alle havens
op den aardbol gezien werd in grooter' getale (het is zonder overdrijving gefproken) dan de vlaggen van alle volken
van Europa te zamen, voor welke eens de vloten der groot
Zeemogendheden de vlugt namen ; maar die vrolijke in_-íte
druk is ook een gevolg van de fchoonheid dier vlag zelve:
levendig rollen de drie kleuren in den lucht(iroom , fchitteren
reeds op een' afpand, waar nog geene andere vlag te on.
derfcheiden is, vermengen zich nooit in elkander, uit hoofde
van de juiste plaatfing der kleuren , worden nooit onkenbaar
gemaakt, al rukt de wind of de vijandelijke kogel dezelve
aan flarden; het laatfile flukje, dat aan den paal zitten
blijft, doet nog de vlag van Nederland zien.
„ Het mag de fchoonile vlag der wereld genoemd worden. Zij fteekt bij de kruifen en ftrepen, waaruit de vlaggen van fommige Zeemogendheden befiaan, zeer af in duidelijkheid, fchoonheid en levendigheid. Het fpinneweb van
de trouwe afbeelding van het gekun(lelde van
Engeland
deszelfs llaatsbeftuur en van het gevaarlijke van deszelfs
—
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kabinet voor andere landen -- is uit de drie kleuren der
Nederlandfche vlag zamengefteld. Zelfs die vlag , welke het
naast aan de onze komt, namelijk de Franfche nationale,
Is minder fchoon, omdat van de kleuren, die regtílandig
loopen, er altijd ééne verloren gaat, wanneer de vlag niet
geheel uitwaait.
ri Vandaar, dat de meeste Zuid -Amerikafche Staten, in
hunne keuze van vlaggen , de Nederlandfche tot model ge.
nomen hebben ; bij voorbeeld:
„ Columbia heeft in deszelfs vlag drie firepen; de boven
-fleis
geel, in het midden Blaauw, en de onderfle rood.
„ Mexico drie firepen, van welke de opperfe groen , de
middelíle wit, en de onderl}e rood is.
„ De vlag van Chili komt nog nader aan de Nederland.
fche : de boven(te helft bellaat uit twee ftrepen, blaauw en
wit; de onderste helft is rood; eene witte liar in de blaauwe
fireep maakt het onderfcheid met de Nederlandfche duidelijker.
„ Peru heeft twee horizontale strepen, van welke de bovenfte wit en de onderfte rood is.
„ In de vlag van Guatimala vindt men drie horizontale
firepen, de onderfile en bovenfile blaauw en de middeliie
wit; even zoo in die van Buenos lyres, met dat onder
-fcheid,
dat men in de witte llreep eene zon heeft."
De Dichters bezingen dan ook met edele geestdrift onze
fraaije nationale vlag. VAN DER HOOP zingt:
Waai vrolijk, Hollands fchoone vlag!
Uw grootheid praalt in vollen dag,
En fcliittert aan de hemelbanen
Als op het fpieglend veld van 't weir.
Nadat WITHUYS, in zijn dichttuk Hollands Vlag, ook
de fchoonheid en den luister van onze vlag geroemd heeft ,
zegt hij
't Zinlijk beeld van aanzijn, vrijheid
Is zij aan der oudren flrand ;
Bij den vijand, onder vreemden,
Is de vlag ons vaderland.
In haar fchittert de eer der vadren,
Duur gekocht op land en zee.
-

„ Mogt die vlag --- zeggen wij met den Heer DE
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— welke oorfpronkelijk een gefchenk van den groo.
ten Grondlegger der Nederlandkkhe Vrijheid was ; die met
en uit den firijd der Vaderen tegen de Spaanfche dwinge.
landij ontftond; die in de heldendaden van een' BOYSOT,
der DE MOOREN, van PIET HEYN, der TROMPEN,
EVERTSENS, DE RUYTER , en van vele andere treffelijke
mannen, zoo vele en zoo fchoone herinneringen aanbiedt;

JONGE

die met regt door alle volken geacht, geëerbiedigd en ge.
vreesd werd; die thans nog de eer en het aanzien van onzen Staat uitmaakt : mogt die vlag , gelijk zij nog vlekkeloos wappert, heeds in achting en luister klimmen , en tot
het laatf}e nageflacht onbezoedeld worden overgebragt l"
-

Utrecht, 1831.

L. E. BOSCH.

WAPENZANG VOOR NE^RLANDS JONGELINGSCHAP. Door
J. VAN WALRá. (*)

oort ge, echt Nederlandfche knapen,
HOnverbasterd,
fier geflacht,
's Konings kreet: te wapen!... wapen!
Hoort gij 't oproer? blijft niet Ilapen ;
Beeft voor d' afgrond, die u wacht!
Hoort de muiters en verraders
Vloeken op de deugd uws Vaders
Ducht den walm dier helfche pest!
Laten wij , als brave zonen
Van ons fel gefchokt gewest,
Vader WILLEM trouw betoonen ,

Die op 't volk zijn hope vest!
Koor.
Achten wij dit broze leven
Slechts een los, onzeker pand

Om met roem het weêr te geven
Voor 't Vaderland.
(*) Uit eene Verzameling van Gezangen, uitgevoerd op
een Militair Concert, ten voordeele des Lands, door het
Korps Muzikanten der Haarlemfche Schutterij, 12 Feb.
1831. Het onderhavige dichtukje, op muzijk gefield door
's Dichters Kleinzoon, den Heer jon. E NSCU ED,, J R., werd
op vergunning des Makers hier opgenomen. — Redact.

WAPENZANG.

Ziet gij zich de vlam verheffen
Van 't verwoestend moordgeweld?
Makkers, eer zij ons kan treffen,
Laat ons moedig hart befeffen,
Wat dat pestvuur ons voorfpelt 1
Gordt het krijgszwaard aan , mijn broeders,
Voor uw' vorst, uw vaders, moeders;
Vreest gevaar, noch ftaal, noch lood!
Kon, in rust, uw moed niet blijken,
Op 1 nu Neérland is in nood;
Staat! en , zoo gij moet bezwijken ,
Ware glorie volgt uw' dood.

Koor.
Achten wij enz.
Waakt, volhardt, mijn medgezellen I
Aarzelt niet om leed of last;
Wat zich u moog tegenftellen ,
Wat u dreigen moge of kwellen,
Houdt de palmboomtakken vast!
Ware moed groeit, in gevaren ,
Tegen rampen en bezwaren,
Geeft den jongling heldenkracht;
Zonen, die 's lands erf bevrijden
Van des vijands woeste magt,
Kroonen , fneuvlende in dat (rijden ,
Roemrijk hun geheel geflacht.

Koor.
Achten wij enz.
1830. Nov.
Makkers ! nog eens aangeheven,
Tot een heilig huldeblijk ,
Voor den Zeeman, die zijn leven
Grootsch ten offer heeft gegeven ,
Voor den jongen Held VAN SPEYK!
Schittert Claesfens' moed en glorie
Onverflaauwd in 's lands historie
Ook VAN SPEYK voegt eeuwige eer.
Eer hij Neérlands vlag zie fchenden,
Werpt hij 't vuur in 't buskrnid ne@r...
't Vlamt... en (chip en rooverbenden
Dondren op, en... zijn niet meer!
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Koor .

Broeders acht zoo 't jeugdig leven
Ook een los, onzeker pand,
Om, als hij , het prijs te geven
Voor 't Vaderland.
1831. Feb.

AAN MIJNEN NEEF JAN WILLEM WARNSINCK, ALS LUITENANT

DER AMSTERDAMSCHE SCHUTTERIJ, MET VERLOF, VAN
HET LEGER TE VELDE TERUGGEKEERD, DEN

17 SEPTEMBER, 1831.

oor Vaderland en liegt gevaar en dood te tarten,
VSchenkt
elk, die dit beltaat, eene onverwelkb're kroon;
't Erkentlijk Vaderland begroet hem als zijn' zoon,
En immer leeft zijn naam in aller dankb're harten.
Heil, driewerf heil zij u, die, uit den f rijd gekeerd,
En juichende begroet door bloedverwant en magen,
De fchoonfie zegekroon op 't edel hoofd moogt dragen, —
De kroon, waarmeé de roem den dapp'ren held vereert.
Ik zong voor Nederland — gij hebt er voor geftreden;
Gods almagt was uw fchild , in 't dreigend krijgsgevaar;
En thans, aan 't eind' der baan, door u met roem betreden,
Biedt Dichtkunst u de kroon, bij 'c klinken van mijn fnaar.
Ja, moed en heldendeugd blijft in gezangen leven;
Zoo leeft nog Fingal's naam in 't Led van Osfiaan.
De roem van Lier en Zwaard is boven 't lot verheveh,
En blijft , al de eeuwen door, on(lerflijk voortbeftaan.
God dank! ik zie' u weér. 'k Ben trotsch op zulke Neven, (*)
Ja, trotsch op 't edel bloed, waar ons geflacht uit fproot:
Reeds was, in vroegere eeuw, hun kenfpreuk: vrij televen,
Of, moest het zijn, hun trouw te (laven met hunn' dood. (t)
(*) De jongere Broeder van JAN WILLEM, mijn naam.
genoot WILLEM HENDRIK, hielp , aan de zijde zijns Broeders, vóór en op den 6 Augustus 11. , bij Hechtel en Hout.
halen, de zege op den vijand bevechten.
(t) Het gelacht der rI z R L IJ NS, waaruit wij, van moe-
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God dank ! ik zie u weer.
Vrij Inoog' de beker klinken!
De dankftof, die God fchonk, is boven maat en peil.
Lof, prijs en eer zij Hem, die ons dien kelk doet drinken,
En u — en ons geflacht -- zij onverliesbaar heil!
--.

W. H. WARNSINCK, BZ é

derszijde , afdammen , heeft dit , reeds in de 16de eeuw , te
Valenciennes, tegen de Ligue, en, later, bij het temen van
den 13riel op den Spanjaard, getoond.

MEDITATIO SERIA SUPER TABACATIONE PIPALI, REJECTA
NAZALI ET ANATHEMATIZATA KNABLATIVA.

C

Fumus Gloria Mundi.

edite Nazales , Knablativique ! recede
Impia gens ! Helli quis vos drommelius herbam ,
Sordida turba , Godis parker Braavisque facratam ,
Heidenicè fnotco docuic turpare kwyloque ?
Foei! pudeat vos, hinc (foei, foei I) procul ite profanil
Nil mihi vobiscum; folum est pipale, quod allis,
0 Liefhebberi (queis de meliore potaarda
Candidus imborflum finxit Titanus , et harta
Edeliora dedit) commendo jure Tabacum.
Schubbiferi nam quot zwemmunt in fluorine visfa:
Cernimus in luchto fnellos quot vliegere voglos:
Tempore Zomeri bloemas quot terra kleuratas
Exhibet: in toppis quot frondes funtque boomorum,
Ars habet eeuwichias tot fmookatoria laudes;
Quas alias (queat hoc quis?) non memorabo byzondre.
Ejus ad eigeniam bene doordringfisfe gepastis ,
Noctibus atque dagis , hanc exercere manieris
Moreque majorum fmookali vescier aura,
Quantae molis opus ! quam fraaja fed ardua zaaka.
Non oornes kokki, longos qui draagere mesfos
Dicitur ut plegunt; nee quivis dooziger, etfi
Credatur grootos fludii rookalis amator,
Achtitur hanc merito leeruisfe fidelicer artem
Rookere; fed qui vult, feite haec volgentia discar;
Haec legat, et braavus potent fmookator haberi.
Stoppere non cancum laus est, et neemere pipam
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In mondo, nec earn fatis est aanfieekere vuuro;
Hoc etiam Boerius callet Kinkelius omne.
Ast dextre linkra par est vasthoudere et illam,
Regtera floppero deinde munita fit handa;
Turn peinzibundos cum majestate keikeros
Flectere; postura floelis confidere regta;
Denique fat pipae confumere temporis elkae ,
Hemelicasque dapes non itreverenter habere.
Scilicet baud fchielicis, fed longis zuigere trekkist
Zwierificisque minis, lenteque exblaazere rookurn;
Non hollas, nimio flatu, distendere buccas;
Rondaque per dunnam kringenia fpargere luchtara;
Neve pati vuurum restingul, donec in eindo
Ungue fuo excipiat pipales duimius afchos;
Flumine fpoegzeli vasto non mergere vloerum ;
Drinkere nil quidquam vini bierive, fed haustu
Tameliko (largos abfit ficcarre bekdros)
Fistula quum leegs fit, mondum lipposque rigare:
Hoc opus hic labor est, hos artis gloria kroonat.
Rookere Gc mannum, me judice, pasft honestum.
Est mea fpes fumus.
Dat is:
Al myn wenfchen is maar rook.
Rooken is myn vvenfchen ook.
CHASSINET.VERS, TER GELEGENHEID DER PLEGTIGE INTREDE
VAN Z. K. H. PRINS WILLEM VAN ORANJE BINNEN
AMSTERDAM, DEN 17 SEPTEMBER I831.

e Faam verbreidt den lof van Willem van Oranje,
D
Die onder Wellington zoo roemvol fireed in Spanje,

En fier, te Quatre-Bras en Waterloo , 't geweld
Van 't Korfikaansch gedrogt gefluit heeft en geveld;
Die Belgie's legermagt, in trocfchen waan ontfioken,
Verdelgd, en Neêrlands eer grootmoedig heeft gewroken;
Die, Gallié ten fpijt en 't weeflende Albion,
De fchoonfte lauwren in den tríjd bij Leuven won.
S—z.
POLITIEK JASSPEL.

„ liet zijn toch regie bollen,
Zij met hun protokollen !
Reeds vier-en- veertig telt men;
Nog hooger nommer ïpelt men.
Mijn vriend, wat zegt ge er van ?" —
„ Zij zijn haast boven Jan ,
En fpelen , vóór 't befluit,
Welligt nog honderd uit !"
B. T. B K

MEN GEL WERK.
DE NUTTIGHEID EN NOODZAKELIJKHEID VAN ZOODANIGE VOLKSVERLICHTING, ALS DE MAAT SCHAPPIJ: TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN,
BEDOELT EN BEVORDERT.

Door
S. E. WIELING. (*)

y at is er veel gebeurd in weinige maanden tijds!
Had iemand vóór een jaar zoodanige dingen voorfpeld,
wij zouden hem niet geloofd hebben. Maar nu die treurige verfchijnfelen elkander opvolgden met verbazende
fnelheid, vraagt men telkens met belangfielling: Wat
hebben w ij verder te verwachten? Hoedanig zal het
einde zijn? Wilden wij gisfingen wagen, de gevoelens
zouden misfchien grootelijks verfchillen. Wat mij betreft, ik beken gaarne mijne onwetendheid in de dingen
der fraatkunde. Ook ware het hier geenszins de plaats,
om eenig onderwerp van dien aard te behandelen. Nogtans had ik bij het zoeken naar floffe voor eene fpreekbeurt gedurig de gebeurtenisfen van den dag voor mijnen
geest. Wie kan geheel uit zijne gedachten verwijderen,
wat onszelven zoo zeer van nabij aangaat ? Al noemt
men de zaken ook niet bij name , de invloed van omftandigheden op keuze en behandeling wordt toch ligt
merkbaar.
Bijzonder in dagen, als wij thans beleven , heeft een
openbaar fpreker eene moeijelijke, fchoon tevens niet
onbelangrijke , taak te verrigten. Naar mate hij door
een grooter aantal perfonen en met meer genoegen wordt
gehoord , werkt hij in zekeren kring meer ten goede of
(*) Voorlezing , gehouden in het Departement Za&ndam
van genoemde Maatfchappij , den so van Hooimaand 1&31.
MENGELW. I831. NO. 15.
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ten kwade. Deze bedenking zoude mij welligt kunnen
doen aarzelen, of althans van liet (preken over zekere
verfchijnfelen onzer dagen terughouden , ware het niet ,
dat ik mij verpligt rekende, daar, waar ik kan, naar
mijn vermogep ook mede te werken ter bevordering van
algemeens belangen. Ik waag het alzoo, hier op te
treden , en openlijk uit te fpreken , wat ik fomwijlen
overdacht, wanneer mijne gepeinzen zich tot de woelingen van onzen tijd bepaalden.
In het werelddeel, dat wij bewonen, is thans een hevige ftrijd van meeningen — eene verregaande verwarring
van begrippen. Men haat tot uiterflen over. Wij hadden vijftien jaren lang vrede; maar deze rust was bedriegelijke ftilte, die de losbar[ling van een verfchrikkelijk
onweder voorafgaat. Ongeloof en bijgeloof hebben een
gevaarlijk verbond aangegaan , dat tonnen fchats , en
flroomen bloeds welligt , zal kosten. De onkundige
menigte, onder listige voorwendfels opgeruid, fchreeuwt
onzinnig en holt met vreefelijke woede in akelige ver
voort. Wat moet toch eenmaal het einde wor--blindg
den van het groote treurfpel , waarop gansch Europa
Staart met de grootffe infpanning van gedachten ? Zal
de ware vrijheid er bij winnen? of zal overdrevene vrij
regeringloosheid tot-heidszuctorgènlheid,
dwingelandij leiden? of misfchien , omgekeerd , de wil
welke niet leeren , oorzaak van rege--lekurvanof},
ringloosheid worden? En zal de verlichting, heilzame
volksverlichting , te midden van zoo vele fchokken en
beroerten, vooruitgaan, of welligt verachteren ? Ik ver
mij geenszins, T. ! op ééne dezer vragen fiellig te-met
antwoorden. Over de waarde en nuttigheid van volksverlichting denkt men, in deze dagen vooral, zeer ongelijk. De een roemt hoogelijk, wat de ander gevaarlijk
acht, zn wel als oorzaak van alle woelingen aangemerkt
zoude willen hebben. Ik zal hier in geen onderzoek
dienaangaande treden, noch gisf ngen wagen. De toekomst is voor ons verborgen. Maar wij zien zekere
verfchijnfelen, die, zoo ik mij niet bedriege, toch Benig

DER VOLKSVERLICHTING.

69r

licht verfpreiden. En hierover wenschte ik te fpreken.
Ik meen , namelijk , in de gefchiedenis onzer dagen een
krachtig bewijs te vinden voor de, nuttigheid en nood
als de-zakel7hidvnoglkserichtn,
Maatfchappij : Tot Nut van 't Ingemeen, bedoelt en
bevordert.
Ik reken op uwe toegevende aandacht, die ik nicermalen mogt ondervinden.
Oproer is een verfchrikkelijk ding. Onder eene zeer
onvolkomene of zelfs Hechte regering leeft men gewoonlijk nog beter, dan in een land, waar regeringloosheid
plaats heeft. Wanneer geen gezag of wet meer geldt,
kan niemand op veiligheid van perfoon of bezitting rekenen. Geweldenaars en dwingelanden komen er te dien
dage in menigte. De verwarring neemt feeds toe. Dan
wordt het een gedurige oorlog van allen tegen allen.
De fierkíle of fimtte blijft eindelijk heer en meester.
Partijen onderwerpen zich, dewijl men het weelen moede
is geworden. Doch , zal dc rust hiermede voor langen
tijd verzekerd zijn ?
Duurzame rust onder de volken is Hechts in twee gevallen te verwachten; namelijk, wanneer een willekeurig
gebieder eenen hoop domme Haven zoo zeer in onkunde
en onderwerping weet te houden, dat niemand aan ver andering denkt, noch eenige poging durft wagen , om
tot beteren toetland te geraken ; of wanneer heilzame
verlichting zoo algemeen is , dat ieder de noodzakelijkheid van orde gevoelt , en uit pligtbefef eenen afkeer
heeft vals alle oproerigheid. Raadplegen wij de gefchiedenis van vroegere dagen en van vorige eeuwen,
deze leert ons , dat vorllen , koningen , keizers , of
hoedanig anders de namen van opperhoofden zijn mogten, gewoonlijk overhelden, om door middelen van geweld ontzag in te boezemen en door vreeze hunne onderdanen in bedwang te honden. Men heeft hiervan zoo
dikwijls en op zoo velerlei wijze de proef reeds genomen, dat het voor uitgemaakt gehouden mag worden,
13h>>n
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wat langs dezen weg is te bereiken. Leerde niet de
ondervinding , dat de willekeurigíte regeringen meestal
van korten duur waren ? Enkele uitzonderingen kunnen
geenszins het tegendeel bewijzen. Onderdrukking en
verkorting van regten verwekken misnoegen en zetten
tot opltand aan. Onbillijke behandeling fchijnt in het
oog der menigte de ongehoorzaamheid te wettigen en
vrijheid tot omverwerping des gezags te geven.
Bezwaarlijk is een geheel volk in diepe onkunde te
houden. Hier en daar worden van tijd tot tijd eenige
lichtfiralen opgevangen , die een gevoel van behoefte aan
meer licht opwekken en ulerker doen werken. Hoe ongeoefend en dom de menigte ook zijn moge, dezelve
beltaat toch uit redelijke wezens, die eenig denkvermogen hebben en op hunne wijze redeneren over hunne
belangen. Hoe treuriger hun maatfchappelijke toeland
is , des te ligter ontflaat er morrend misnoegen , en des
te eerder laten zij door zekere raddraaijers zich verbijsteren , om ook langs ongeoorloofde wegen herPcel
te zoeken.
Waar zoo vele getuigenisfen van daadzaken voorhanden zijn, behoeven geene woorden tot betoog meer ge
te worden. Doch, al ware het mogelijk , door-bruikt
het geweld der willekeur den lust tot onderzoek én nadenken bij eenig volk geheel te onderdrukken, welk een
vorst moest het zijn, die er behagen in vinden kon,
den fchepter te zwaaijen over eenen hoop haven, bij
welke te weinig redelijke en zedelijke ontwikkeling is,
om ooit naar verandering te haken ! Neen; aan het
hoofd van een edel, fier, vrijheidlievend volk te flaan,
en uit perfoonlijke hoogachting door hetzelve eerbiedig
gehoorzaamd te worden — dit geeft eene aangename voldoening. Purper, kroon en troon zijn op zichzelve —
niets , offchoon zeer velen aan dit niets zich vergapen.
Alleen de vorst, die zijn volk gelukkig wil maken, is
achtingwaardig, en mag zich eenig waar genoegen van
zijne regering beloven. De heerfcher, die door' domheid
en vrees zijne onderdanen in bedwang wil houden, kan
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zelf nooit geheel zonder vrees zijn. Vleijers , die hem
omringen en om zijne gunst bedelen , mogen zijne grootheid roemen; een uitgetrokken zwaard , aan een paardenhaar boven zijn hoofd hangende , is het beeld van
zijnen gevaarlijken toefcand. D 10 N Y S I U S van Sicilië
begreep liet beter, dan zijn hoveling DAMOCLES.
Veiliger is de regering van eenen vorst , die de liefde
en lust des menfchelijken gefiachts verdient genoemd te
worden. Stelt zijn volk belang in verlichting , en werkt
hij mede , om , overeenkomftig de algemeene behoefte ,
het noodige licht te verfpreiden , zoo mag hij hopen,
dat het land onder zijn befruur in rust zal blijven. Ik
zeg, het noodige licht; want alles heeft zijnen tijd, en
aan de wijze, waarop men iets doet, is meer gelegen,
dan misfchien menigeen zich verbeeldt. Door overdrijving of overhaasting kan men veel goeds bederven. Ook
de beste vorst blijft mensch — een feilbaar mensch, die
voor misleiding blootflaat , terwijl fchijn bedriegt , en
niet allen, die hem omringen, der waarheid hulde doen,
noch heilzamen raad toedienen. De goedhartigheid zelve
heeft hare eigene gevaren en gebreken. Hierbij komt
mede , dat men gewoonlijk gaarne zelf de vruchten zien
wil van hetgene men zaait; offchoon de ondervinding
reeds genoeg heeft geleerd , dat men doorgaans met langzaam haasten het doel beter bereikt. Hoe heilzaam de
bedoeling zijn moge, het volk laat zich de verlichting
niet opdringen.
Licht is iets goeds; maar het oog moet er aan gewoon zijn, of er langzamerhand aan gewennen. Hoe
grooter de duisternis was , waarin men verkeerde , des
te meer behoedzaamheid wordt er gevorderd. De overgang moet niet plotfelijk gefchieden. Te veel licht kan
ook verblinden en in verwarring brengen. Men ziet dan
wel voorwerpen, maa; geenszins met behoorlijke onder
licht alleen is niet genoeg ; gezonde-fcheidng.Ht
oogen zijn er even zeer noodig.
Verder moeten wij in aanmerking nemen , dat licht
zonder warmte niet genoeg nut aanbrengt. De zon ver-
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licht en vervrolijkt onze korte winterdagen -- ook de
maan geeft een liefelijk fchijnfel ; maar geene vruchten
zullen er bij groeijen of rijpen. Hiertoe wordt koesterende warmte gevorderd. Even min zal verlichting des
verflands baten, wanneer men godsdienst of zedelijkheid
daarvan afzondert. Wetenfchappelijke kennis van vele
zaken maakt de menfchen niet altijd beter en gelukkiger,
maar wel eens opgeblazen en lastig voor anderen. Al
fchittert er dan zekere glans van uitwendige befchaving,
de rust der volken is hiermede geenszins verzekerd.
Ijdele waan, dwaze hoogmoed , gevaarlijke eigenliefde,
kwistige praalzucht veroorzaken integendeel veeleer mor
misnoegen , wrokkende partijzucht, eenen geest van-rend
tegenkanting en overdrijving , eindelijk woelingen en beroeringen. Verbetering, algemeen welzijn is dan de
leuze — eigenbaat of eerzucht de eigenlijke drijfveer.
Verderfelijk noem ik zoodanige valfche of halve verlichting, welke aan boozen flechts de middelen verfchaft,
om zoo veel te meer kwaad te beramen en uit te voeren. De tegen(landers der ware volksverlichting zouden
voor het oogenblik aan de goede zaak niet meer nadeel
kunnen toebrengen , dan door het kwade te bevorderen ,
waartoe overdrevene zucht voor verlichting wel eens aan
geeft.
-leidng
Niet ' ieder , die veel van verlichting (preekt , is een
vriend van licht. De perfonen , welke het volk in beweging brengen, hebben gewoonlijk bijoogmerken. Die
waarlijk het algemeene welzijn bedoelt , is behoedzaam
en denkt aan onzekere gevolgen. Eene goede zaak kan
misduid en door eenzijdige partijzucht in een ongunftig
licht geplaatst worden. Daar zijn ook menfchen, die
hechte dingen door zekeren glimp bekoorlijk weten te
maken , om alzoo het oordeel van menigeen naar hun
te neigen. De onpartijdige opmerker, die-newsch
geenszins met oppervlakkige befchouwing zich vergenoegt , geeft acht op de oorzaken der verfchijnfelen , en
vindt reden , om zoodanige volksverlichting voor te
ftaan, als door deze onze Maatfchappij bedoeld wordt;
-
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want dezelve llrekt tot veredeling des harten en tot
verbetering der zeden. Hierdoor bevordert men tevredenheid en kalme rust onder de talrijke menigte der lieden van geringeren fland. Heilzame volksverlichting ver
dus grootelijks van die zoogenaamde verlichting,-fchilt
waarbij men wel van regten, maar weinig van pligten
fchijnt te willen weten — waarbij de daden van het burgerlijk beftuur listig befpied en fcherp gegispt worden ,
en driftige heethoofden en (luwe bedillers de zaden van
onvergenoegdheid niet volle handen uitíirooijen; terwijl
het zelden ontbreekt aan lieden , welke den groei des
onkruids helpen bevorderen , dat liever met wortel en al
uitgeroeid moest worden.
Het beftuur van eenig land blijft altijd onvolkomen
menfchenwerk. Een verlicht volk neemt dit in aanmerking , en verwacht of vordert geenszins , dat alles naar
wensch zal gaan. Waar begrippen en belangen van zoo
vele duizenden op zoo menigerlei wijze tegen elkander inloopen , kan niet ieder zijne begeerte vervuld zien.
Dit weten en bedenken de verflandigen. Gelukkig het
volk , waaronder het getal der zoodanigen in alle íl;anden groot is ! Deze verlichting brengt heil aan. Men
ziet dan op andere volken , fpiegelt zich aan derzelver
voorbeelden , en fielt prijs op zekere gematigdheid. Men
kent de gefchiedenis der omwentelingen. Men weet ook,
dat namen en vormen op zichzelve het volksgeluk niet
aanbrengen. Men is overtuigd , dat menfchen feeds
menfchen blijven , en dat vooral van zedelijke verbetering of godsdien(lige veredeling heil moet verwacht worden; terwijl ieder in zijnen kring van zichzelven af behoort te beginnen.
Daar beslaat nog geen volk op aarde , tot welks eer
men kan zeggen , dat tinare verlichting algemeen is onder
hetzelve; en zoo verre zal het waarfchijnlijk niet fpoedig ergens komen. Hoe overvloediger intusfchen het
noodige licht onder alle Randen wordt verfpreid , des
te meer reden is er, om te verwachten , dat alles rustig
zal blijven in den lande. Wanneer ik van een verlicht
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volk fpreek , bedoel ik , dat er onder hetzelve Bene
meerderheid beflaat , bij welke zoodanige verlichting
plaats heeft, als heilzaam geacht moet worden. Moge
ook deze meerderheid de minderheid uitmaken, wanneer
men flechts bij getallen de perfonen oprekent , zij heeft
toch een verilandelijk overwigt, en deze invloed is weldadig voor het algemeene geluk der maatfchappij. De
onkundige menigte vermag weinig, zoo dezelve geen'
deun en [tuur vindt bij magtiger en doorzigtiger lieden.
Zijn de menfchen van den talrijken middelland in lieden
en dorpen — zij maken de eigenlijke kern der natie
uit — verlicht genoeg , om hunne ware belangen in te
zien, en wordt het volk niet gedrukt door al te zware
lasten, dan behoeft de man, die aan het hoofd van den
ítaat zich geplaatst ziet, geenszins voor oproer te vreezen, Zijne onderdanen weten , dat zij er niet bij kun nen winnen , maar wel verliezen. Wie zoude naar ver
haken, die onbelemmerd zijn bedrijf kan uit-anderig
vruchten van zijne vlijt veilig in rust-oefnd
genieten? Omwentelingen hebben gevolgen, welke men
vooraf niet kan berekenen. Het zijn onkundigen , die
zich verbeelden , dat elke verandering ook verbetering
zijn zal. Kinderen zien alleen op het onaangename van
het tegenwoordige oogenblik. Zoo ook de menfchen,
die weinig doorzigt hebben. Zij merken veelal het goede , dat werkelijk wordt genoten , te weinig op ; zij
laten door misleidende verbeelding zich verbijsteren , en
droomen van gelukkige dagen , die zullen volgen , wanneer flechts het burgerlijk belluur is veranderd. Zij
luisteren te ligt naar vreemde inblazingen, wanneer men
hun gouden bergen belooft. Zij bezinnen niet , dat er
telkens weder andere dingen zijn zullen , die geenszins
aan hunne wenfchen en verwachtingen beantwoorden.
Anders denkt en handelt een verlicht volk. Het ziet
op de gefchiedenis van vorige tijden, en trekt nuttige
lesfen uit de voorbeelden van anderen. Wanneer zoodanige verlichting, als de Maatfchappij: Tot Nut van 't
Algemeen, bedoelt, daar is, onderwerpt men zich aan

DER VOLKSVERLICHTING.

697

de wet, en gehoorzaamt niet enkel uit vrees voor ftraf,
maar veeleer uit befef van pligt. Een goed burger zoude
er eene gewetenszaak van maken, zich aan het gemeen
dragen der lasten te onttrekken. Men behoeft-fchapelijk
niet willens blind te zijn voor het kwade, dat beílaat,
en verbetering noodzakelijk maakt; maar men behoort
ook het veelvuldige goede op te merken en dankbaar te
erkennen. Lieden, welke altijd op het ontbrekende of
verkeerde zien , maken zichzelven onvergenoegd en ongelukkig. Iemand, die gezond verfland en heldere begrippen heeft, is behoedzaam in het oordeelen , en erkent, dat hij weinig kan doorzien in de dingen, welke
niet tot zijn vak en tot zijnen kring behooren. Hij bemoeit zich met eigene zaken, en , fpreekt hij al over daden der regering , hij neemt befcheidenheid in acht. Van
menuhen, ciie, gelijk hij zelf, feilbaar zijn, verwacht
hij geenszins het volmaakte. Hij neemt omltandigheden
in aanmerking, en befchouwt alle dingen liefst van de
gunfligíle zijde. Hij is gematigd van denkwijze, en
poogt het misnoegen van morrenden tot bedaren te brengen. Hij bemint orde en rust. Hij befeft , dat een andere vorm van belluur ook zijne gebreken heeft. Hij
weet , dat bij verandering van tooneel andere perfonen
hunne rollen (pelen ; terwijl onwaardigen ten tijde van
verwarring zich opwerpen , om eigene grootheid te bevorderen. Hij kent de nadeelen van oproerigheid , en zal
een zeker goed niet ligt in gevaar (lellen, on een onzeker voordeel te bejagen.
Hoe grooter nu onder een volk het aantal van perfonen is, welke zoodanige begrippen en beginfelen volgen,
des te gelukkiger meen ik hetzelve te mogen achten. Ver
dezen aard , zoo bevorderlijk voor inwen--lichtngva
dige rust en welvaart, kan niet te veel verfpreid worden
onder alle Randen. Wanneer ieder lid der burgerlijke
maatfehappij rigtig oordeelt over zijne betrekkingen en
pligten , is men algemeen beter tevreden en oefent ge
koestert hoop. Een verlicht volk , dat onder-dulen
billijke wetten leeft , en inftellingen erlangt , die aan be-
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hoefte en geest des tijds beantwoorden, zal niet ligt
oproerig worden. Getuige de gefchiedenis van alle omwentelingen! Gegronde klagten gingen er gewoonlijk
vooraf, eer een algemeene opstand plaats had; of eene
onkundige menigte leende het oor aan bedriegelijke opruijing, en deed, in de verblinding der driften, foms
dingen, waarover de menfchenvriend zich moet bedroeven.
Wil men het gezegde door een treffend voorbeeld bevestigd zien , ik wijs op de gebeurtenisfen onzer dagen —,
op ons Vaderland en op België. Wat elders voorviel,
wil ik niet aanroeren. De fcheuring van het Koningrijk
der Nederlanden geeft flof genoeg tot nadenken. Rijk
in leering is de gefchiedenis van onzen leeftijd. Vorften
en volken kunnen er nuttige lesfen uit trekken. Hol
en België (laan tegen elkander over, als nmerkwaar--land
dige toonbeelden , die aanwijzen, wat ware volksverlichting is en vermag. Alle de Nederlanden behoorden
oudtijds bij elkander. In eenige opzigten hadden de bewoners der onderfcheidene gewesten veel overeenkomst.
De wort'elílrijd tegen het geweld van Spanje veroorzaakte eene fcheiding, welke tot op onzen leeftijd voort
Noord-Nederland heeft een' tachtigjarigen oor--dure.
log roemrijk volgehouden en is groot geworden. Hier
heerschte burgerlijke en godsdienftige vrijheid. Deze belangrijke plek gronds was eene veilige wijkplaats voor
vervolgden. Hier bloeiden kunflen en wetenschappen.
Vroeger en overvloediger, dan elders, werd hier licht
verfpreid onder verfchillende Randen. Het tegendeel had
plaats in de overige gewesten. Willekeur Helde daar
paal gn perk aan de vrije ontwikkeling van den menfchelijken geest. De firalen lichts, die vroeger een'
liefelijken glans verfpreidden , verdoofden en verdwenen.
Een nachtelijk donker bedekte het land. Het volk werd
in onkunde gehouden , en het morde en woelde. Ongeloof verfpreidde zich te midden des bijgeloofs. Zekere
uiterlijke beschaving kon liet gebrek aan ware volksverlichting niet vergoeden.
Zoo flonden België en ons Vaderland, als uiteríien
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bijna, tegen elkander over. De geweldenaar , onder
wiens heert'chappij beiden geraakt waren, viel eindelijk.
In ons land openbaarde zich terfiond een edele geest van
orde, eensgezindheid en onafhankelijkheid; in de andere
gewesten niet alzoo. Om het algemeene belang van
Europa, zoo het heette, gebood laatkunde, dat twee zoo
ongelijkfoortige deelen tot één Koningrijk vereenigd moesten worden. Noch het eene , noch het andere volk had
zulks begeerd. De ílille opmerker,, die gewoon is den
loop der dingen gade te f aan , durfde zich niet veel
goeds van die gedwongene vereeniging beloven. De mag
aarde kunnen beraadiagen en gebieden , maar-tigendr
geenszins den geest en de behoefte des tijds door een
bevelfchrift veranderen.
De vereeniging van gewesten, die eeuwen lang gefcheiden waren, doch eigenlijk, wat ligging betreft, bij
elkander behooren, zoude wenfchelijk en aan beide kanten voordeelig geweest zijn , zoo de verftandelijke en
zedelijke ontwikkeling wederzijds gelijken gang had ge
vertier konden er bij winnen. Be--houden.Hal
trekkingen , voor beide gedeelten van het Koningrijk der
Nederlanden gunfiig , werden reeds aangeknoopt en ver
er aan den eenen-menigvuld.Dstfanew
eerhen
af
een
wrevelig
misnoegen.
Daar openvan
kant
zich
een
zeer
bedenkelijke
geest
van
wantrouwen
baarde
en tegenkanting , waarvoor geene reden beflond. Wel ligt werd er te veel gedaan, om ontevredenen door toegevendheid en weldaden te winnen. Nimmer had Belgic
een zoo gelukkig tijkperk , als gedurende de vijftien jaren
van vereeniging. Men wilde in het Zuiden ook heil
volksverlichting door verbeterd onderwijs bevorde--zame
ren; maar de menigte kon het ongewone licht niet ver
Daar waren er, die de duisternis liever had--dragen.
den , dan het licht. Men miskende en lasterde den besten
Koning. Door listige en lage kunilenarijen werd een
fchandelijk oproer voorbereid , dat de treuriglie tooncelen van verwarring en verwoesting ten gevolge had, en
zekerlijk ten laatfile het bedrogen volk diep in het ongeluk zal florten.

700

NUTTIGHE17 EN NOODZc1KELIJKHEID

Had Delgic die vrijheid en verlichting gekend, waarin
wij ons mogen verblijden, het zoude geene fcheiding
begeerd --- niet met geweld zich losgefcheurd hebben.
Welk een edele en fiere geest openbaart zich , daarentegen , in ons oud Vaderland bij alle deze woelingen !
Wij waren geenszins bevoorregt boven de Zuid-Nederlanders. Ook ons bleef en blijft nog veel te wenfchen
over. Doch men neemt hier omíiandigheden in aanmerking, en vertrouwt, dat op billijke klagten gelet zal
worden. Men weet, dat de Koning het goede wil. In
deze verwachting houdt het getrouwe volk zich rustig,
en doet opofferingen , welke groot zijn. Het afvallig ,
verraderlijk en ondankbaar België boezemt afkeer in en
verwekt algemeene verontwaardiging. Onder ons wedijveren alle flanden in geestdrift voor de goede zaak.
Vanwaar deze eensgezindheid , deze zucht voor orde ,
deze eerbied voor wettig gezag, deze gehechtheid aan
den Koning? Hier zien wij de vruchten van het volks
dat in ons Vaderland vroeger, dan elders,-onderwijs,
werd verbeterd. Men behoeft niet meer te vragen naar
de nuttigheid der volksverlichting, die onder ons plaats
heeft. Alwie nog kon twijfelen , die merke de volks
Europa op, en vergelijke dan daarmede,-woeling
wat alhier gebeurt. De uitkomst van zoodanig onder
kan niet twijfelachtig zijn. Neen, de Maatfchappij:-zoek
Tot Nut van 't Algemeen, heeft geene nuttelooze of
gevaarlijke pogingen gedaan , om ook onder geringere
íianden licht te verfpreiden. Waar haar invloed werkt,
fielt men belang in orde en rust. Het tegendeel had
ginds en elders plaats, in afgelegene oorden, alwaar deze
echt Nederlandjche inrigting of onbekend was of mis
werd. Men weet, wat er gebeurde (*). Eene-kend
onkundige menigte floeg geloof aan valfche voorgevens,
en zonde zich bijkans in het verderf geflort hebben,
wanende, dat bij verwarring iets ware te winnen. Ge(*) Dat het voorgevallene in Twente , als oak tusfchen
Maat en Waal, bedoeld wordt , zal de lezer ligt befeffen.
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lukkig dat gedeelte der bevolking, hetwelk een beter
onderwijs mogt ontvangen ! AlIe wenfchen en pogingen
der weldenkenden moeten daarheen ftrekken, dat deze
weldaden meer en meer algemeen worden. Men kan de
rust en het geluk der volken door geene betere middelen verzekeren.
De Maatfchappij: Tot Nut van 't /llgemeen , had ook
reeds hare Afdeelingen in België; maar de tijd des beflaans aldaar was te kort, om nu reeds merkbare gevolgen te verwachten. Eerie vreemde plant , uit warmer
gewest overgebragt , groeit niet altijd ten eerfte welig ,
al is ook de bodem vruchtbaar; jaren zijn er foms noodig, om aan grond en klimaat te gewennen. Wat de
Maatfchappij in België deed , fchijnt thans geheel verloren te zijn ; doch wie weet, of van de zaadkorrels,
welke zij aldaar firooide, niet eene enkele kiemt en wortelt en langzaam opgroeit en te harer tijd vruchten
geeft? Verbetering onder de volksmenigte kan niet fpoedig gefchieden. Wanneer men op eenmaal te veel wil ,
wordt foms het goede werk voor vele jaren bedorven.
Dit bedacht de welwillende en achtingwaardige j o s E r x
II niet genoeg, toen hij de Nederlanden, die onder
Oostenrijksch gebied waren, gelukkiger meende te maken. Eenige aanmerkingen, door E WA L D in een werkje,
over Staatsomwentelingen, derzelver bronnen en behoedmiddelen , betrekkelijk deze zaak gemaakt , komen mij
te belangrijk voor, om ze hier niet mede te deelen :
„ Maar met dat alles ," zegt die Schrijver , „ liepen
zijne veranderingen in de Nederlanden te hard tegen
„ het karakter des volks in, grepen te veel de eigen
dezer Provinciën aan , en kwa--„domelijkgfth
„ men, zonder behoorlijke voorbereidfelen , te fchielijk
„ op elkander, dan dat zij geene gisting zouden hebben
„ verwekt. Er zijn twee foorten van despotismus ; het
„ eerie, als de regering waarlijk te flreng is en dien
„ naam verdient ; het andere , als er inrigtingen gemaakt
worden , die tegen de heerfchende nationale denkwijze
ftrijden, en dan beflaat het ganfche despotismus alleen
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in de verbeelding. Doch dikwils wordt deze laal/le

willekeurige regering veel pijnlijker gevoeld, dan de
eerfie...... Het oogmerk van jo SE P n was goed, ja
„ edel ; het gaf een luidruchtig getuigenis van zijn en„ thufiasmus voor alles, wat hij voor waarheid en ver
lichting hield ; maar het kon aan Nederlanders (Bel--„
„ gen) niet anders voorkomen , dan als eene inbreuk op
„ het heiligdom van de Godsdienst ; want zij zagen
„ niet , gelijk jo SE P H zag. — Hunne Bisfchoppen en
Aartsbisfchoppen keurden daarenboven dit gedrag af;
„ zij zeiden hun , dat de Paus , de Plaatsbekleeder van
r J E Z U s C H RI S T us, de onbedriegelijke regter in
„ geloofszaken , het ook afkeurde ; hoe konden zij,
„ naar hunne aangewende, door onderrigt , door voor„ beeld en verfeheidene inrigtingen bevestigde manier
„ van denken, nalaten, dit ook af te keuren ?..... .
„ Had JO S E P H het voorbeeld van God in cie langzame
, verlichting des volks, gelijk L E O P O L D, opgevolgd,
„ zoo waren (misfchien) in de (Oostenrijkfche) Neder
landen geene omwentelingen voorgevallen, aan welke-„
„ de gefchiedenis ons leert, met ijzing of niet vreugd te
„ gedenken." (*)
De Maatfchappij : Tot Nut van 't fllge7neen, overdrijft niet, maar werkt in den geest des Christendoms ,
en bereikt reeds aanvankelijk haar doel. De bevolking
van ons Vaderland is een voorbeeld voor anderen. De
buitenlander, die ons niet kent of niet wil kennen,
moge met geringachting van ons fpreken , alsof wij geene
voorftanders van verlichting , vrijheid en liberale begin/den waren , onze ganfche gefchiedenis bewijst het
tegendeel. Wij willen verlichting; maar verlichting, welke
dienstbaar wordt aan zedelijke veredeling onder alle llan(*) Bladz. 53, 55-56 en

130.

Het aangehaalde werkje

verdient ook nu nog gelezen te worden. In 1792 werd het
uitgegeven te Utrecht, onder dezen titel : Over Staatsom-

wentelingen , derzelver bronnen en behoedmiddelen. Uit het
Hoogduitsch van J. L. E WA L D, door J. VA N L O O, Predikant
te Ootmarfusn.
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den. En in her land der vrijheid zoude men geen' prijs
(fellen op vrijheid ! Een vrijheidlievend en achtingwaardig volk bewoont deze merkwaardige plek gronds; maar
heilzame ver`ichting werkt mede , om ons te bewaren
voor de onheilen en gruwelen van losbandigheid en regeringloosheid, Wij begeeren geenszins die zoogenaamde
vrijheid, waarbij driften en hartstogten onbelemmerd kunnen woelen. Waar ter wereld is ook eene echt liberale
denkwijze zoo algemeene , als hier te lande ? Doch
men vordert Beene onmogelijke dingen , en fchreeuwt
niet terllond ongeduldig, wanneer verbeteringen noodzakelijk geacht worden. Alles heeft zijnen tijd. Bezadigdheid, door vreemdelingen te onregt als koele traagheid en gebrek aan geestdrift befchouwd , kenmerkt
onzen landaard. Dit volk [laat op dien trap van ver
zedelijke ontwikkeling, dat hetzelve naar-Pcandelijk
milde beginfelen geregeerd kan worden. Elders moge
Bene verblinde menigte woelen en razen , wij gaan liever fiil en rustig voort o t) den veiligen weg der gematigdheid. Als leden der Maatfchappij : Tot Nut van 't
4/gemeen, willen wij aan deze hare fchoone fpreuk getrouw blijven en heilzame volksverlichting bevorderen.
Donker zij nog de toekomst — een volk, dat vrijheid,
orde en regt bemint , wet en Koning gehoorzaamt , met
eensgezindheid en vereenigde krachten gewillig lasten
draagt, vlijtig werkt en de nitfpattingen der weelde ver
daarbij op toenemende kennis en befchaving zich-mijdt,
toelegt, zal het fchijnbaar onmogelijke uitvoeren, en
eenmaal, na het bedaren der flormen , die den verpesten dampkring zuiveren , vrolijker dagen zien aanbreken.
Dat zij ZOO!

CALVINUS EN CASTELLIO.

(Rene bidrage tot de kennis van het karakter dier beide mannen.)

W

ie den naam van den beroemden hervormer c A L-
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uitfpreekt, en llechts een weinig met diens leven
bekend Is, die zal zich gewisfelijk teríiond de met bloedige trekken geteekende gefchiedenis van S E R V E T U S
herinneren ; eene gefchiedenis , die men zoo gaarne uit
deszelfs leven en uit de historie der Zwitferfche hervorming zou wegwenfchen! Evenwel betaamt het ons,
een billijk vonnis over hein te vellen, en te bedenken,
dat geene perfoonlijke vijandfchap of haat, maar veeleer
een hardnekkig en onbuigzaam vasthouden aan zulke
godsdienllige begrippen , die hij eenmaal als kerkelijke
leerftukken had aangenomen , de hoofdoorzaak van zijne
ongemeen harde bejegening moet geweest zijn. Veel kan
men ook op rekening van eene onbefchaafde eeuw en
van eene alom heerfchende onverdraagzaamheid flellen ,
die men destijds bij geheele gemeenten en befturen , ja
zelfs bij enkele geleerden en hervormers (men denke
flechts aan den anders zoo grooten L U T H E it!) aantrof.
Hoe zacht en verfchoonend wij echter over hem oordeeIen mogen, zoo werpt toch zijn gedrag bij deze gelegenheid eene donkere fchaduw op zijn karakter, en, indien dit ons oogmerk ware , zouden wij verfcheidene
trekken uit zijn leven kunnen aanvoeren , om den blinden en dweependen ijver te bewijzen , waarmede hij te
allen te velde trok, die met zijne denkwijze niet-gen
infemden. Slechts één trek uit zijn gedrag omtrent den
(maakvollen vertaler der H. S. S E B A S T 1 A A N c A sT E L L 10 en de edele , waardige handelwijze van dezen
moge hier eene plaats vinden ; doch vooraf willen wij
nog een enkel woord over dezen man zeggen.
CA S TE L LI o bevond zich 1539-40 om zijne ftu=
diën te Straatsburg, werwaarts ook CALVIJN , uit
Geneve verdreven , gevlugt was en bij B u C E R u s en
C A P I T o een vriendelijk onthaal had gevonden. De
eerfte had zich reeds aan het Paufelijke gezag onttrokken , en Rond op het punt, om de boeijen geheel af te
fchudden , met welke de slimme ftaatkunde der priesterdwingelandij reeds lange de Christenheid had geketend.
C A L v i N U s, die eenigen tijd met hem in hetzelfde
VIN

CALVINUS EN CASTELLIO.

705

huis woonde, achtte dezen vlijtigen jongeling, — hij
zal toen ongeveer 22 of 24 jaren oud zijn geweest, —
wenschte hem voor Geneve , waar hij nog altijd beguntijgers en invloed had, te winnen, en wist hem einde
dringende aanzoeken te overreden, om den-lijkdor
post van Rector aldaar aan te nemen. C A S T E L L I 0,
van wiep It. SIMON (list. Grit. V. Test. III. 2I)
verzekert, dat hij een veel grooter kenner der Hebreeuwfche, Griekfche en Latijnfche talen was, dan ooit eenige andere leeraar van Geneve geweest is , baarde niet
weinig opzien door fommige , toen reeds gewaagde,
dogmatifche ftellingen, waarin hij de hellevaart van
C URIS TIJ S ontkende, en de echtheid van s A L o M 0'S
Hoogelied befireed , welk laatfte boek hij voor een fchandeliik gedicht verklaarde , dat uit den Bijbel behoorde
weggelaten te worden. Daar hij tevens de Geneefjche
geestelijken van hoogmoed en onverdraagzaamheid befchuldigde , had hij daardoor de vriendfchap van C A LV Ij N , die intusfchen naar Geneve was teruggekeerd,
geheel verloren. Een door de geestelijkheid gehouden
openlijk dispuut, waarin CASTELLIO van zijne ge
dwalingen zou teruggebragt worden, liep vruch--wande
teloos af. Hij bleef hardnekkig bij zijne meening, en
begaf zich , van zijnen post ontzet , na een driejarig
verblijf te Geneve , naar Bazel, waar hij goed werd opgenomen , en tot Profesfor in het Grieksch aan de Akademie aldaar werd aangelleld.
Hier werd de oude haat tusfchen hem en c AL VI N U s
vooral daardoor op nieuw ontdoken , dat C A s TE 1.1.10 e
in zijn gefchrift de Praedestinatione et Ju/lificatione in
Cap. ad' Rom. IX, veel zachter en liberaler beginfelen
vastftelde en C A L V 7J N daardoor op nieuw vertoornde.
Ook is het zeer waarfchijnlijk , dat hij fchrijver was van
het boek , onder den verdichten naam van MA R T I N U S
B E I. L t U s uitgegeven, de non puniendis haereticis gladio , waarin hij alien, die aan de veroordeeling van
s a R va T us fchuldig waren, de hevigfle verwijten
deed. Daardoor kreeg hij nog een' anderen hevigen teCcc
DIENGELW. IS31. NO. ij.
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genftander: want nu trad s n z A te Laujanne , de boezem
AL V I1 N, te voorfchijn met het tegenfchrift,-vriendac
ne haereticis a Magistratu puniendis, en, nadat hij
SE R V E T U S voor den verachtelijkften ketter had uitgekreten , poogde hij zijnen vriend te verdedigen tegen alle
degenen, die hem als eert e oorzaak en deelnemer aan
deze veroordeeling befchuldigd hadden. Bijna geraakt
men in verzoeking om te gelooven , dat , door het bovengenoemde, aan C A S T E L L I 0 toegefchreven boek,
B E ZA én CA L Vi N U S zijne onverzoenlijke vijanden
zijn geworden. Men hoore Hechts, hoe deze mannen,
in de Voorrede van hunne Frtnfche vertaling des Nieuwen
Verbonds , zich over hem uitlaten: „ dat hij een mensch
is, die in de Evangelifehe kerk zoo wel door zijne ondankbaarheid en onbefchaamdheid , als door de moeite,
die men verloren had, om hem op den regten weg te
brengen, bekend was; dat zij er zich eene gewetens
zouden maken , zijnen naam te verzwijgen -zak,vn
gelijk zij tot dusverre gedaan hadden, indien zij zich niet
verpligt gevoelden, om alle Christenen te waarfchuwen,
zich voor zulke menfchen te wachten , die door den Satan tot werktuigen waren gekozen, om ligtzinnige en onverfchillige menfchen te verleiden; ja , indien men het
bewijs van onkunde, met fchaamtelooze vermetelheid
gepaard, wilde geven, die met de H. S. fpot en haar
belagchelijk poogt te maken, dat men het in de vertaling
en in den geest van CASTELLIO zelven vond."
Deze bleef zichtelven echter bij zulke en foortgelijke
fmaadredenen, gelijk , of beantwoordde ze met waardig
en befcheidenheid , gelijk geleerden eigenlijk van-heid
weerskanten altijd behoorden te doen. Toen C A L V IJ N
b, v. hem op eene andere plaats in drift befchuldigde,
dat hij eens hout gellolen en zijne kamer daarmede ver
verklaarde C A S T E L L I 0 zich hierover-warmdh,
zeer bedaard en naïf op deze wijze: „ Het is waar;
ik bevond mij eens in den uiteri}en nood; en daar ik,
om mijne vertaling der H. S. te voleindigen , lange
moest blijven werken , ging ik , in een ledig oogenblik ,
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aan den oever der rivier, om eenige drijvende fcukken hout
op te visfchen , die niemand eigenlijk toebehoorden. Anderen deden het met mij en ik met hen desgelijks, en
dat wel openlijk voor aller oogen." Dit antwoord en
de wijze, waarop het gegeven werd, in vergelijking met
de befchuldiging van zijnen tegenflander, behoeft geene
nadere verklaring of toelichting. Het bewijst tevens,
hoe beklagenswaardig de huifelijke omf'iandigheden van
dezen achtingwaardigen geleerde geweest zijn, die, als
Profesfor in de Griekfche taal, niet eens voor de dringendite behoeften beveiligd was! Inderdaad moest hij
bij zijnen akademifchen arbeid een' kleinen akker in de
nabijheid der ftad, hem toebehoorende, zelf bewerken,
en flierf, 1573, in armoedige omliandigheden.
Een zijner waardige tijdgenooten, MICHAEL D E
M O N T A I G N E, velde, bij het vernemeli van zijnen dood,
een geheel ander oordeel , dan de beide andere mannen,
en zegt, in zijne Esfais C. 34: „ Tot groote fchande
van onze eeuw, verneem ik, dat onder onze oogen
twee door hunne groote geleerdheid hoogst achtingwaardige mannen in de grootfte armoede zijn gellorven, --GREGORIUS GRIBALDUS( * ) inItaliê,en SEUAST I A A N C A S T E L LI O in Duitschland. Ik geloof ,
dat duizenden, indien zij het geweten hadden, hen ifn
voordeeliger omftandigheden geplaatst en hen geholpen
zouden hebben."
1. B. FRANZ.
(*) Ik geloof, dat dit dezelfde Italiaanfche regtsgeleerde is , dle ook de ' gevoelen§ van s e R,v E T u s aankleefde.
Dit wao c A t. v i NU s ter ooren gekomen : hij weigerde hem
daarom eens , de hand te reiken, vóbrdat hij zijne toelte raming in het eerfte artikel des Christelijken geloofs, de Drieeenheid en de Godheid van c Hit is T U s , had verklaard.
TEGENWOORDIGE TOESTAND DER POOLSCHC JODEN.

I

e Joden blijven , ook na hunne veritrooijing , nog
altijd , in menig opzigt , zeer merkwaardig. In weerwil
Ccc 2
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van vervolging en verdrukking , be(laan zij niet alleen
tot op dezen dag, maar zijn ook talrijk in eenige landen,
en hebben geen' geringen invloed op vele zaken. Offchoon verfpreid in verfchillende rijken en tlaten,behouden
zij toch zekere algemeene trekken , die hen onderfcheiden en kenmerken. In Polen vooral leefde federt eeuwen eene groote menigte Joden, die in eene niet onbeduidende verhouding tot de overige bevolking Haat. Wel
zal het velen onzer Lezeren aangenaam zijn , eenige-igt
bijzonderheden aangaande deze Poolfiche , Joden te vernemen. Wat wij hier mededeelen , is ontleend uit een
werk van v I N C E N T CoRvIN, ten jare 2818 uitgegeven onder den titel: Blicke auf die Juden in Polen.
De vestiging der Joden in Polen , hunne zeer aanmerkelijk toenemende menigte, hunne afhankelijkheid van
onbekende hoofden, die zelve weder door eene onzigtbare hand geleid worden — dit Hechts oppervlakkig ge
volk, dat altijd nog Palestina voor het eigenlijk-kend
vaderland houdt , en het oord, waar het geboren wordt ,
als een vreemd land aanmerkt, dat, geheel aan den handel overgegeven en den akkerbouw verachtende, onmetelijke rijkdommen bezit, en te midden der overige bevolking Reeds op zichzelve blijft (laan , verdient zeker
bijzondere opmerkzaamheid in een land , alwaar het in
eenige opzigten tot eene wezenlijke plaag is geworden.
Zeer vroeg fchijnen er zich Joden in Polen gevestigd
te hebben. Van waar die kwamen, kan men, bij gebrek aan berigten, geenszins bepalen. Toen Polen in
de tiende eeuw het Christendom had aangenomen , begon het weldra ongemeen te bloeijen. Hetzelve was
rijk door zijnen landbouw , en had binnen kort voordeelige handelsbetrekkingen met andere volken. Onverdraagzaamheid en hebzucht, drongen destijds vele Joodfche
huisgezinnen, derwaarts uit Duitschiand te verhuizen.
Volgens WENCESLA IJS G R A B O W S K I moet dit omI'creeks 1096 gebeurd zijn. Bijna gelijktijdig kwam eene
menigte van zoodanige vlugtelingen uit Bohemen, en vond
mede in Polen een veilig verblijf.
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Deze Joden, aan vernedering gewoon , dreven allerlei
handel, en zochten wel inzonderheid door woekeren
hunne bezittingen te vermeerderen. Spoedig in aantal en
rijkdom zeer toenemende, hadden zij grootenjnvloed ,
en wisten aanmerkelijke vrijheden te erlangen. Later ,
toen de Christelijke bevolking derzelver verbazende tnagt
begon te bemerken , werden van tijd tot tijd door de
Regering zekere bepalingen te hunnen nadeele gemaakt,
waaraan zij zich moesten onderwerpen. Nogtans bleven zij in het bezit van onmetelijke rijkdommen. Door
geld tegen hooge renten te leenen op vaste goederen,
hielden zij een groot gedeelte der Polen eenigermate in
afhankelijkheid. De verordeningen , tegen hen daargeaeld, werden nu en dan gewijzigd, hetzij om hen meer
te fnuiken , of later ook om hen , door het verleenen
des burgerregts, nuttiger voor den Staat te maken. Na
Polens verdeeling ondervonden zij hardere - of zachtere
behandeling, naar mate het Befluur, waaronder zij geraakten , den Joden meer of minder genegen was. Onder alle die wisfelingen is intusfchen hun aantal, in
verhouding tot de overige bevolking , zoo veel fl:erker
toegenomen, dat men bijkans in ernst zoude beginnen
te vreezen, Polen een tweede Idum6a te zien worden.
Onderling fleeds elkander genegen an toegedaan , worden de Joden door hunne overilen en oudflen geregeerd,
en vormen, voor zoo verre , in hunnen tegenwoordigen
toelland , aldaar eenen Staat op zichzelven. Uit den
geringften twist tusfchen eenen Jood en Christen maken
zij eene volksaangelegenheid , waaraan de ganfche Gemeente deel neemt. Zij worden door een eigen beftuur
naar zekere bepaalde voorfchriften geregeerd. Elke ftad
beeft haren regter, ieder ring eenen Rabbijn, elk gewest
eenen Morenum (Geleerde onder de Rabbijnen) , en
ieder gedeelte van Polen, dat, naar de ílaatkundige ver
aan een' bijzonder' Vorst onderworpen is , heeft-deling,
zijnen Rabbi-Morain , of Heer der Geleerden. Alle
Joden van het oude Polen flaan onder een' eenigen overfte, die weder van een algemeen opperhoofd afhankelijk
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is. Deze laatfte heeft zijnen zetel in dzié, en voert
den titel van horst der favernij , terwijl of flaatkunde of
wet hun een gedurig rondreizen (*) van plaats tot plaats
voorfchrijft. Deze regters en overffen fchrijven bij het
geringfle geldgebrek eene algemeene vaste uit, en ieder
Joodsch huisgezin moet , zoo het zich niet aan gevaar
van banvloek bloot1 ellen wil, het bedrag van hetgene het
op éénen dag verteert voor de algemeene kas opbrengen. Zoo heeft men voorbeelden, dat, in dringende
omf andigheden, „de Lithaufche Joden die in Pofen,
Warfchau of Lemberg, en ook omgekeerd , op deze
wijze te hulp kwamen. Zij hebben drie verfchrikkelijke
manieren van verwenfching — Niddony, Gherem en
Schamatha. Hun eed is ook eene foort van vervloeking
tegen den meineedigen. Maar de eed, die eenen Christen aangaat , heeft geene kracht. Ten voordeele van
eenen Christen , of tegen eenen Christen , of op bevel
van denzelven gezworen , is de eed , volgens den regel ,
dien zij volgen , nietig en geenszins verbindend. Zij
huwen ongemeen vroeg, worden zeer jong hoofden van
huisgezinnen , en beleven alzoo in korten tijd verfcheidene geflachten. Zijn de kinderen gevestigd, zoo gebeurt het dikwerf, dat de ouders bankeroet maken, om
hun het geld , dat zij bedriegelijk ondertaan , in het geheim toe te fchikken. Daar zij geene andere wetten ,
dan de hunnen , verbindend voor zich achten , zoeken
zij heeds de Regering des lands te misleiden.
Men heeft onderfcheidene pogingen gedaan , om • de
hoeveelheid van hui aantal te vernemen ; doch men is
tot geene zekerheid gekomen. Hunne godsdienst en hun
belang verzetten zich gelijkelijk daartegen. Daar de
meesten hunner geene vaste goederen bezitten , kunnen
zij gemakkelijk zich aan de oogen van het burgerlijk
Befluur onttrekken. Misfchien is bij de laatfte telling
(in 1829) naauwelijks de helft der , joodfche bevolking
opgegeven.
(*) Welligt Raat de vertelling van den wandelenden ,lood
hiermede in eenig verband.
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De kleeding der Poolfiche Joden beíiaat uit eenen rok
van zwarte of donkere kleur, die van boven tot aan de
middel toegeknoopt is , en uit eenen witten mantel, die
eenigermate naar eene monnikskap gelijkt. Hun haar is
kort gefneden , of op de kruin , welke zij met een kapje
dekken , zelfs afgeschoren ; maar aan beide zijden laten
zij her in lange lokken wasfeil. Ook dragen zij lange
baarden en hoeden met breede opgetoomde randen , of
wollen mutfen , zelfs in den zomer. Zij gaan (feeds op
pantoffels. Deze drags is geheel Polen door gelijk.
Evenwel beginnen eenige Pool/die Joden zich naar
Duitfche manier te kleeden. De ellende , waarin zeer
velen leven , geeft aan hun gelaat een bleek , geelachtig
aanzien , hetgene , gevoegd bij hunne verregaande onzin
hun uiterlijk voorkomen inderdaad walgelijk-delijkh,
maakt.
De afkeer, dien men algemeen in Polen heeft van de
,joden, fchrikt hen geenszins af. Integendeel , zij weten overal in te dringen ; en menig grondeigenaar ziet
het niet ongaarne, dat hier en daar Joden zich ophouden
op zijne landgoederen. Zonder hen zouden vele voort
grond minder waarde hebben. On.-brengflvad
der hunne handen erlangen dezelve de noodige toebereiding tot het verbruik , en worden door hunne tusfchenkomst verkocht en verzonden. De bereiding en
verkoop van bieren en flerke dranken, de molens en
tapperijen zijn de goudmijnen der grondeigenaren; maar
deze dinger, erlangen eerst door den handel der Joden
de regte waarde. Gewoonlijk is er eene voornaam fe
herberg , die in zekeren zin de markt of beurs genoemd
mag worden , alwaar de verbruikers en andere herbergiers of kroeghouders zich vervoegen , om den noodigen
voorraad van koren, zout, mede, bier, brandewijn en
verdere behoeften op te doen. De Jood/che herbergier
brengt den Heer der plaats het meeste geld aan. Daarom begunfligen de Edellieden hem gewoonlijk ook boven
den Christen. Ja, zij leggen liet zoo aan, dat menig
burger te gronde moet gaan; terwijl zij van buitenlands
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hunne benoodigdheden laten komen door Joden, die
gaarne zich fchikken naar derzelver grillige luimen. Hierdoor is het gekomen , dat de Joden overal het burgerregt hebben , de voordeeligfte bedrijven uitoefenen , in
het midden der Reden wonen , en aan de Christenen niets
overlaten, dan een verblijf in de voorfteden, en arbeid ,
die weinig voordeel aanbrengt. Ja, hunne voorregten
(trekken zich zoo verre uit , dat menige vrij groote
plaats, welke door Christenen en boeren wordt bewoond , flechts een dorp, wies, heet; terwijl een dozijn
Joodfche huisgezinnen voldoende is, om hetzelfde dorp
tot eene miasteczko , of kleine [fad, te maken. De Polen zullen flechts In enkele gevallen aan vreemdelingen,
die zich onderfcheiden , het regt van Adel fchenken;
maar een Jood, die Roomsch wordt , is door dezen zijnen overgang terftond Edelman, en heeft hij gelds genoeg, om landgoederen te koppen, zoo kan hij tot alle
ambten gekozen worden. In weerwil van deze voordeelen , ziet men echter flechts weinige Joden het geloof
hunner voorvaderen verzaken.
Bijna al het gereede geld is in handen der . joden. De
Adel verpandt aan hen het beste gedeelte zijner vaste
goederen. Kortom , de Joodfche bevolking maakt , na
den Adel, in Polen den voornaamften Rand uit. Overal, waar zij eenigermate talrijk zijn, hebben zij hunne
Synagogen. Eertijds waren zij, in geheel Polen , ge
verdeeld , en zonden afgevaardigden naar War.-westlijk
fchau, alwaar een groote Raad was. Alle zes jaren
benoemden zij toen eenen hoofdman; welke verkiezing
door de Regering werd bekrachtigd.
Volgens het algemeene gevoelen , zijn de Poolfche _Joden
de flimfle fchurken in Europa. Zij hebben in Polen
ook de beste gelegenheid , om in de verfchillende bedrijven , waarmede zij zich bezig houden , aan hunne inhalige hebzucht voldoening te geven. Zij zijn in vele
zaken de eenige handelaars- of makelaars , ja dikwerf ook
de eenige handwerkslieden. Zij kunnen ieder bedrijf,
zonder Benige beperking of kosten voor vergunning ,
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vrijelijk uitoefenen; doch zij kiezen gewoonlijk liefst de
zoodanige, die weinig moeite en nadenken vereifchen —
zoo zijn zij b. v. molenaars, fchoenlappers, tinnegieters,
enz. Hunne toenemende bevolking , en dus de nood , drong
hen echter in lateren tijd, om ook ander werk ter hand ce
nemen , dat meer moeite of verfland vordert. Dus zijn er
thans timmerliedetí , wevers, apothekers , kleermakers, fchoenmakers , boekdrukkers , boekverkoopers enz. onder de Joden. Voornamelijk beminnen zij het gondfineden en horologiemaken. Onder het bewerken van deze' edele metalen kan
ligt eenig bedrog gepleegd worden. Bij negen van de tien
regtsgedingen kan men rekenen , eenen Jood, als aanklager
of aangeklaagde, te vinden. Zeer zelden gebeurt het, dat,
bij diefflal van eenig belang , niet een Jood, als aanlegger
of helper, op den achtergrond wordt ontdekt. Zij kennen
de fluiphoeken van alle woningen (*), en zijn dus de voor.
naamíie helers door geheel Polen.
Bij bet inrukken van het Franfche leger in Polen, in de
jaren í8o6 en 1812, werden de .loden gebruikt , om de bewegingen des vijands te befpieden. Hebben hier eenigen
wezenlijke dieníien aan de Fransch- Poolfiche benden gedaan,
zoo pleegde daarentegen , bijzonder in den aanval op Moscow,
het groottie gedeelte verraad , en begunftigde zoo zeer de
zaak der Moscoviten, dat onder de menigerlei oorzaken van
het mislukken des veldtogts ook wel het gedrag der Joden
(*) P. A. HEI BE R O vermeldt: „ Te Warfchau , gelijk in
„ fehier alle Poolfiche fteden , fpelen de Joden eene groote en
„ tevens hun zeer veel voordeels aanbrengende rol. Elk
„ tlechrs eenigzins welgefteld huis heeft eenen Jood in dienst,
„ die alles bezorgt , wat de keuken behoeft. Toen zich de
„ Franfche Minister TALL E Y R A N D te Warfchau onthield,
„ moest zijn kok, CHEVALIER, zich ook daar naar fchik.
„ ken, en de Jood ftond weldra in zulk eene betrekking met
n hem, dat beiden bij deze Onchristelijke vriendfchap hunne
,, rekening vonden. Een der Geheimfchrijvers des Ministers,
„ L A J O N C H E R E, vroeg eens , al fpottend , aan dien Huis,,jood, of hij hem alwat hij begeerde kon, bezorgen. -- Zon
twijfel. — „ Ook mooije meisjes ?" — Zeker! mijne-„der
„ dochter ziet er heel wel uit, en mijne vrouw is ook niet
teelijk. — Deze enkele trek karakterifeert volmaakt deze
„ klasfe van Poolfiche Joden."
„
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gerekend snag worden. De Joden van dt rina maakten zich
fe-huldig aan verfchrikkelijke gruwelen tegen de verftrooide
manfchappen van het terugtrekkepd leger. Zij meenden zich
hierdoor verdientielijk bij de Rus/en te maken ; doch de knevelarijen, welke zij federt van de ambtenaren moeten dulden, en vooral in lateren tijd eerre Ukafe van Keizer N IKOLAAS van April 1827, volgens welke zij, even als de
Christenen, tot werkelijke heerendientlen verpligt worden
heeft hunnen ijver voor de Rusten een weinig doen verflaauwen. Zij verwenfehep den ondergang van Polen, en ver
bewerkers van bevelen, aan welke zij door geene-vloeknd
befteking met geld zich onttrekken kunnen. Men wil, dat
hunne tegenwoordigheid bij den veldcogt tegen de Turken
in 1828 niet weinig coegebragt hebbe, om de onderneming te
vertragen. Geene der talrijke pogingen, die men aangewend
heeft en log aanwendt, om de Joden in de verfchillende gewesten van Oud Polen te hervormen, is tot nu- toe gelukt.
Zij blijven voor Polen eene bezwaarlijk te heelen wonde.
Eene merkwaardige uitzondering maken de Caraïtifche Jo.
den, welke, hier wonen. [let woord Cara beteekent Schrift.
De Caraiten houden zich aan de letter der Heilige Schrift,
en verwerpen den Talmud. De andere Joden noemen hen
ketters, en befchuldigen hgn, dat zij Sadducefche begrip.
pen

koesteren. De Carauten integendeel verzekeren, dat zij

met de Sa^duceërs niets gemeen hebben , dan den tijdwijzer.
Zij gelooven de onflerfelijkheid der ziel , en kennen aan de
Engelen geene ligchamen toe. Zij onderfcheiden zich dus
voornamelijk door het verwerpen van alle overleveringen en
Rabbijnfche droomerijen. Hunne feestdagen worden anders
berekend, dan die der overige Joden. Alle vleesch, dat in de
Schrift niet uitdrukkelijk wordt verboden, is, volgens hunne
meening, rein, voor zoo verre het dier geene huidziekte of
Benig ander gebrek had. In de twaalfde eeuw verkeerden de
Carat"ten in Spanje, doch werden op verlangen der Rabbijn,.
fche Joden verdreven. De gefchiedenis van Polen vermeldt
niets van het tijdclip, wanneer zij in dit land kwamen. D#
eerste vrijheden , die zij erlangden , zijn van S 1 GIS 550 N D I
voor de Caraïten van Luck en Volhynië , van S TE PH A N US
BATORY voor die van Halicz en Gallicie, en van KASIMIR
J A G E L L O N , ten jare 1441, voor die van Troki in Lithauen.

, Groothertog van Lithauen, voerde , in de der.
tiende eeuw , 324 huisgezinnen uit de Krim naar Troki.
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Some fpreken zij de Tartaarfche taal onder elkander. Wearichljnlijk kwamen de meesten uit de Krim naar Polen; doch
het is onmogelijk, den tijd hunner eertle verhuizing herwaarts
naauwkeurig te bepalen. De Bijbel, waarvan zij zich bedienen , Is een Hebreeuwfche, voor Christenen gedrukte,
Bijbel. Uit .de flukken der Poolfiche regtbanken blijkt , dat,,
gedurende eenen tijd van vier eeuwen , tegen genen Caral'tlfchen ,rood eenig firafvonnis werd uisgefproken ; heGgen<- van
hunne godsdienst en zedelijkheid een allezins gunulig denk
moet geven. Trouwens, zij zijn niet zeer talrijk , en-beld
wonen meerendeels in de zuidelijke gewesten van het oude
Polen. Hunne kleeding is wit.

ETS, OVER HET INVOEREN EENER NATIONALE KLEEDERDRAGT.

Door
W. 1I. WARNSINCK, BZ.

V

an rijd tot tijd vond ik, in fommige Dag. en Weekbladen, een en ander Artikel opgenomen, hiertoe betrekkelijk;
dan het fchijnt, dat 6f de algemeene aandacht op dit onderwerp , te midden van de gewigtige gebeurtenisfen van den
tijd er. het duistere der toekomst , minder is bepaald gewor.
den, Of dat de, hier en elders , in genoemde bladen ver
te weinig bekend zijn geworden, om de-lpreidgfchtn
meer algemeene belang(lelling onzer, vooral vrouwelijke,
Landgenooten tot zich te trekken. Immers, wat hiervan zijn
moge, tot hiertoe bleek het mij niet, dat aan de ginds en
elders geplaatfle opwekkingen, ter invoering eener nationale
kleederdragt, eenig gevolg is gegeven.
Men mag er evenwel geenszins aan twijfelen , of het voor/!el zelve zal bij hen, tot wier kennis het moge gekomen
zijn, bijval hebben gevonden; dan, zoo lang die bijval zich
Hechts tot weinigen bepaalt , kan men voorzeker niet op
eene algemeene medewerking flaatmaken, en het is juist
hiervan , dat het gelukkig flagen der onderneming grootendeels afhankelijk is.
Schier ieder Volk bezat, in vroegere eeuwen, eene eigene
kleederdragt. De NederlanIers bezaten dezelve, niet flechts
als Natie, maar ook fommige Provinciën des Lande onder.
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fcbeidden zich niet zelden van elkander, even gelijk, heden
ten dage , de inwoners der Zwitferfche Kantons ; en , tot op
onzen leeftijd, behielden Noord-Hollanders en Friezen, mits•
gaders de Eilanders , in meerdere of mindere mate, de al.
oude nationale kleederdragt. In de overige Provinciën was
dit anders gelegen. In de hoogere {landen fchikte men zich ,
aanvankelijk, naar de Spaan/die, en later, in de zeventiende
Eeuw, naar de Franfche kleederdragt. Allengs werd de afwijking in alle handen der maatfehappij merkbaar, en in
de dagen, die wij beleefden, zag men den Nederlander zich
onderwerpen aan de Modewet, die van Pars, fomtijds ook
van Londen, was uitgegaan.
Wanneer de kleeding van een Volk der gezondheid niet na.
deelig is • en niet tegen de wetten der zedelijkheid inloopt, moge het vrij onverfchillig geacht worden, welk eene
foort men kieze, en doet de naam voorzeker weinig ter zake; maar wanneer het flaafsch navolgen van vreemde Modewet der gezondheid en der zedelijkheid werkelijk afbreuk
doet, dan mag men teregt afraden, die vreemde wetten langer te gehoorzamen , en ik geloof, dat dit afraden vooral
op ons, Oud-Nederlanders, van toepasfing is.
Voegt toch de luchtige kleeding der, onder eene zoe.
lere luchtpreek levende, Franfchen aan de koudere gewesten, die wij bewonen? — De treurige ervaring leerde het
tegendeel , en de droevige voorfpelling van ervarene Artfen
is, helaas ! door eene ontzettende menigte voorbeelden bewaarheid geworden. Of zijn borstkwalen, teringziekten, groote
aandoenlijkheid der zenuwen en andere ongefteldheden , die
zich , vooral in den gehuwden flaat, meer dan in vroegere
jaren openbaarden , en het geluk , de vreugde en de hoop
van zoo menig eene familie onder ons, voor altoos, verwoest hebben en nog blijven verwoesten , niet grootendeels
daaraan toe te fchrijven, dat onze Vrouwen en Dochters,
meer met de grillige luimen der Franfche Modekraamfters,
dan met de verftandige en welmeenende voorfchriften onzer
Geneeskundigen te rade gaande, eerre manier van kieeding
hebben aangenomen, die, welligt elders onfchadelijk, in
onze koudere luchtfireek de gezondheid ondermijnt, en duizenden, vóór hunnen tijd, ten grave doet dalen?
En wat de zedelijkheid aangaat: bet moge kunnen worden
toegeftemd , dat de wet der welvoegelijkheid , ten aanzien
van de vormen der vreemde kleederdragt, over het geheel,
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zij in acht genomen, offehoon nu en dan , ook desaangaan
de , het een en ander te wenfchen overbleef; maar het kan
niet ontkend worden, dat de doorgaande wuftheid , en vooral de groove onbe(tendigheid der Modewet, aan den eenvoud
der oudvaderlandfche zeden geenszins bevorderlijk heeft kunnen
zijn; en zeker is het, dat de rust , de vrede, ja fomtijds het
geluk van menig huisgezin fchipbreuk hebben geleden dáár,
waar de uitgaven, bij het budget der Mode gevorderd, de,
vaak beperkte inkomfien, voor een groot deel , hebben ver.
Honden; en dat hieruit verkeerdheden , misdaden en wanbedrijven zijn voortgevloeid, die het geluk van bijzondere per_
fonen en huisgezinnen ten gronde gerigt hebben, zou ik
door menig voorbeeld uit de Lijf(lraffelijke Regtspleging, op
de aandoenlijktie wijze , kunnen haven.
Wie kon echter, met eenigen grond , op verandering en
verbetering hopen, federt de komst der ligtzinnige Franfchen,
in 1795? en toen, in 1813, de dag der verlosfing en herfelling voor Nederland aanbrak , werden wij, door vreemde
willekeur, te fpoedig en te naauw met verfranschte Belgen
verbonden , om aan het !laken van uitheemfche Modekluisters te kunnen denken. Thans echter zijn wij , God geve
voor altijd! van dit nietswaardig Volk gefcheiden; en hoe!
zouden wij — zouden onze Vrouwen en Dochters nu nog
langer aan de grillige willekeur van Brusfelfche Modekraam
als zoo vele gedientlige Prefecten, de Fran/the-flers,di
Modewet weten te doen eerbiedigen , onderworpen zijn ?.....
Dat zij verre!
Is dan niet Oud-Nederland weder geheel vrij en onafhan.
kelijk, onder de Natiën van het ontzenuwd Europa, als
zelf(tandig Volk opgetreden? Hebben onze Mannen en Vaders, onze Zonen en Broeders , onze bloedverwanten en medeburgers niet getoond, dat Nederland nog D o u z A's en RASSE LA AR. s, dat het nog nakomelingen van CLA ASSEN s en
D E RUYTER bezit; en zou de vaan van ORANJE niet ze
gevierend , door de draven van het zoogenaamd klein Pars,
zijn omgedragen, indien de armhartige LEOPOLD zijnen
wankelen troon niet door Fran/the bajonetten had weten
te fchragen ?
Wat dunkt u, Oud-Nederlandfche Vrouwen en Maagden!
zou de liverei der cijnsbaarheid aan Belgen en Franfchen ,
volken, die ons zoo veel fchatten, zoo veel tranen en
bloed gekost heben , nog langer voor u iets aanlokkelijks
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bezitten ? Zoudt gij , waar gij aan edele jongelingen liet
vaandel der vrijheid aanbiedt , of waar gij hun , bij het te.
rugkeeren uit den roemvollen ftrijd , de palmen der overwin.
ning toereikt, u kunnen tooijen in het gewaad uwer verraderlijke halfzusters, te Pars uitgedacht, en in Brusfel ver.
vaardigd , door handen, die nog rooken van het edel bloed
onzer gewonde en vermoorde krijgslieden ? (*) Zoudt gij,
Oud Nederland/the Vrouwen en Maagden 1..... maar neen,
elke vraag is eene nieuwe beleediging, en ik mag uw gevoel voor het Vaderland niet kwetfen, en uwe van waar.
achtige vaderlandsliefde gloeijende harten met geene fpotvragen grieven 1
Veel liever vereer ik uwe groote — en in fommige opzig.
ten welligt te verre gedrevene — zedigheid , waarmede ieder
uwer huivert om den eerffen flap te wagen. De vreemde
Modewetten zijn ook allengs en van tijd tot tijd ingedrongen , en gij vraagt mij: Zal men dan nu alles op eenmaal
willen veranderen P -- Eene poging hiertoe zou, mijns in_
ziens, Ondoelmatig en onuitvoerlijk zijn ; en al ware dit zoo
niet, dart gewis, in de huisgezinnen, kosten veroorzaken,
die, althans in deze dagen, behooren vermijd te worden. De
vreemde kleederdragt is van lieverlede ingevoerd ; waarom
zou men, ten aanzien der nationale kleedij, niet op dezelf.
de, onmerkbare en tevens fpaarzame, wijze te werk gaan ?
Door, gedurende Benige maanden, te behouden, wat men
reeds heeft , Is er reeds veel gewonnen ; immers veranderen
de vreemde Modewetten fchier met den dag, en aszoo ver.
rigs men reeds veel, door inderdaad niets te verrigten.
Door dezen itift}and wordt tevens de gelegenheid geboren ,
om, onmerkbaar, aan onze kleederdragt , wat vorm en Jiof
betreft, die leiding te geven , welke met ons eigendommelijk
klimaat meest overeenkomt, en door hetzelve, in onderfchei.
ding van andere landtreken, dringend gevorderd wordt, ter
beveiliging aan den dierbaren (chat der gezondheid ; en dat
hierbij tevens voor de zedelijkheid zal worden zorge gedragen , dit behoeft, bij echt vaderlandfche Maagden en Vrouwen, wel niet aangeroerd te worden.
Naar mijne wijze van zien, en de bekende zedigheid mij.
net vrouwelijke Landgenooten hierbij in aanmerking nemende,
-

(*) Deze ontzettende vraag ware door eene daadzaak te be-

vestigen. Redact.
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behoort de zoogenaamde eer/Je (lap tot het invoeren eener
nationale kleederdragt minder in liet doen dan in het laten
gelegen te zijn. Stil/land — hoe wonderfpreukig het ook
fchijnen moge , en toch hier eene uitzondering makende op
een' algemeen bekenden regel — is vooruitgang, in het openlijk
opzeggen der gehoorzaamheid aan Belgisch -Franfche Modewetten.
Vooreerst is dit reeds genoeg, en veroorzaakt niemand eenige
kosten. Ik befchouw het, nevens anderen, evenwel als wenfchelijk, dat , gedurende dien flil(land, in eene of andere
aanzienlijke (tad in Oud. Nederland, Am/lerdam b. v• , zich
eene vereeniging vorme van aanzienlijke Vrouwen en Meis
niet om als wet- en toongeeftiers op te treden , maar-jes
alleen om zekere eenparigheid in de kleeding te doen (landgrijpen. Hierdoor zou tevens , naar mijn gevoelen , het voordeel geboren worden , dat het onderfcheid der /lande, ook
in de kleeding, meer dan tot hiertoe, zigtbaar werd. Im.
mers, zonder trotsch te zijn, moet men zijnen bijval ont.'
zeggen aan die manier van kleeding en opfchik, die thans
bijkans in alle kiasfen en rangen der maatfchappij is doorgedrongen, en waardoor fehier alle onderfcheiding tusfchen
4anden en ('tanden, als een gevolg der Franfche Celjkheidsker, is weggenomen.
Ten behoeve der Modemaaktlers zou men , niet elke week
of maand, maar eenmaal in het jaar, een drietal zoogenaamde Modeplaatjes kunnen doen vervaardigen, voor de kleeding
bij den winter, zomer en voor- en najaar, aan ons klimaat
meest voegende; het aan wufte Franfchen en Brabanders
overlatende, zich elke week in een nieuw narrengewaad te
íieken, en de kosten, hierdoor veroorzaakt, ten nadeele van
nuttiger behoeften , te beltrijden.
Ik heb aan mijne vrouwelijke Landgenooten mijne denkbeelden, met Hollandfche rondborftigheid, medegedeeld, en
zal het mij gaarne getroosten , wanneer , bier of daar, mijne
bemoeijing met een' fpotachtigen glimlach of fchouderopha.
ling bejegend mogt worden. Elk behoude zijne of hare wijze
van befchnuwen; maar geelre fpottetnij kan ooit de kracht
bezitten, om mij mijne regtmatige fierheid op den naam an
Hollander te ontnemen. Dáarenboven verklaar ik mij bereid,
om, wanneer vrouwelijke kieschheid, befef van het wenfebelijke der zaak, en de bereidvaardigheid , om daartoe te
willen medewerken , aarzelen mogt , zich , althans vooreerst,
op den voorgrond te plaatfen , die kieschheid te gemoet te
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komen op zoodanige wijze, als door perfonen en omstandigheden zal worden gevorderd. Terwijl ook, indien mijne
denkbeelden geen' bijval mogten vinden, en men dezelve
ontijdig of ongepast mogt keuren , mij de zelfvoldoening zal
overig blijven, ook hier, het goede gewild te hebben.
Maar zijn dan de voorgedragene denkbeelden alleen de
mijne? Neen, voorzeker! Ik zeide het bereids, bij den
aanvang van dit gefchrijf, en onderfcheidene Dag- en Weekbladen kunnen het getuigen, ook anderen, en, gelijk mij
bij onderzoek gebleken is, onder dezen aanzienlijke Vrouwen
en Maagden, koesteren gelijkfoortige begrippen en wenfchen;
maar tot hiertoe werden vrouwelijke zedigheid en fchroomvallige kieschheid wederhouden, zich anders dan van achter
.den fluijer des geheims te doen hooren, en intusfchen blijft
alles tot hiertoe bij redeneringen , die, door geene daadzaken
achtervolgd wordende, gevoegelijk kunnen vergeleken worden
bij graankorrels , op• eene Iteenrocs geflrooid.
Ik vereer deze zedigheid in mijne vrouwelijke Landgenooten , als een der grondtrekken van het Oud-Nederlandsch
volkskarakter, waardoor het zich voordeelig , boven Franfche
wuftheid en oppervlakkigheid , onderfcheidt ; dan — men
vergunne mij deze opmerking — oudvaderlandfche zedigheid
behoort nimmer in zwakheid te ontaarden , en ons karakter
bezit te veel veerkracht , dan dat het zich, gedwee en laf
naar den wil van vreemden zou kunnen voegen en-hartig,
plooijen. In fommige huisgezinnen mogen Franfche Bonnes
en Gouvernantes hiertoe pogingen hebben aangewend , en niet
ongelukkig geflaagd zijn , om het nationaal eergevoel te vernietigen; maar dit zijn noodlottige uitzonderingen op een'
algemeen doorgaanden regel, en, den Hemel zij dank l verre
de meesten onzer vaderlandfche Vrouwen en Meisjes hebben
nog de rampzalige kunst niet geleerd, om de uitfpraak van
ligtzinnige Franpaifes, als ware dezelve orakeltaal, te ge.
hoorzamen.
Maar de uiterffen raken zich. Franfche onbefchaamdheid doet
hare item evenzeer in de Kabinetten der Hoven, als in de
winkels der Modekraamffers gelden, met het gezag, dat de
zoogenaamde Groote Natie gaarne aan geheel Europa zou
willen opdringen, en — Nederlandfche zedigheid houdt zich,
welligt , al te befcheiden terug, ook dáár, waar zij wezen.
lijk nut zou kunnen flichten. Dit behoort anders te worden !
Men moet, aan den @enen kant, eene trotfche aanmatiging,
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die geen' anderen grond dan in de zwakheid van anderen
vindt, het hoofd bieden, en anderzijds den moed bezitten
onafhankelijk en vrij te denken en — te handelen, en geene
Oud- Nederlandfche Vrouw of Maagd behoort, in de keuze
van eenig kleedingiluk, te vragen: „ wat men daarvan in
Parijs of Brusfel fnappen zal ?"
Dan , genoeg. Ik heb mijne denkbeelden omtrent het bewuste onderwerp, onbewimpeld, aan mijne vrouwelijke
Landgenooten voorgedragen, en haar daarenboven,, wanneer
dit gevorderd mogt worden, van mijne bereidwilligheid ver.
zekerd , om , tot verwezenlijking van een lofwaardig doel ,
naar vermogen te willen medewerken. Dat die medewerking
nimmer de zaak zelve, maar eeniglijk derzelvir eer/Ze invoering en daarflelling kan betreffen, behoeft wel geen het min
Ike betoog, aangezien mijne bedoeling niet verder firekt,
dan om, waar het noodig zijn mogt, de kieschheid der tee.
dere kunne te hulp te komen , waar deze zich minder openlijk en op den voorgrond zou wenfchen te vercoonen. Iets
meerder wachte men van mij niet, daar ik geenszins ten oog
zou kunnen hebben, mijne welmeenende en geheel be.-merk
langelooze poging , ten aanzien van mijnen perroon , in de
oogen des publieks , teregt, belagchelijk te maken.
Ik vleije mij echter, dat geene ce groote fchroomvalligheid
mijne hulpbetooning noodzakelijk zal maken, vaderlandfche
Vrouwen en Meisjes! Of hebt gij u niet, in de laatfile kom
maar in zoo menig opzigt roeihrijke dagen , uwer-mervol,
afkomst waardig getoond, en van uwe vaderlandsliefde overvloedige blijken, ook in het openbaar, áan den dag gelegd?
Èn wat zou u terughouden, om , met die zedigheid, welke
u zoo zeer ten -fieraad verflrekt, maar ook met die vascberadenheid, welke door geene wezenlijke of fchijnbare bezwaren
wordt afgefchrikt, voor altoos de dienstbaarheid aan vreemde.
Tingen, die u, helaas! te lang en te onregt vernederde, op
te zeggen? Maar welligt vreest gij de fpotternij van eenige
weinigen, die, geheel afhankelijk van den wil van anderen,
bij gebrek aan wezenlijke bezigheid, zich onderling te uwen
koste zullen vermaken? Dit zij zoo: maar weet dan ook
tevens, dat de zoodanigen, indien gij Hechts, met een' bedaarden en rustigen tred, vóórgaat, welligt uwe eerfle vol
zullen wezen. De meesten , verreweg de meesten-gelin
uwer zusters, hier en elders, zullen zich met blijdfchap en
zelfgevoel aan uwe zijde fcharen , en — keeren eenmaal ,
Ddd
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God geve dit fpoedig ! alle onze dapperen, en onder dezen
uwe Mannen en Vaders, Zonen en Broeders, tot hunne
eigene haardfleden terug — dan zullen gewis duizenden on.
der n de Helden van Ilasfelt en Leuven veel -liever zegepralend welkom groeten in cone vaderlandfche kleeding à la
van Speyk, dan in die van den onttroonden en door zijne
eigene onderdanen veijaagden Charles dix en -- zijne Gi-

raffes !!!
Amfley dam ,

t

Nov. i81.
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E

r is, onder de (pelen, die van de Grieken of Romeinen
tot ons gekomen en nog in zwang zijn, geen fpel, hetwelk
minder verbasterd, en, door alle Eeuwen heen, meer geacht is geworden, dan het Schaakfpel. Wanneer wij de aanmerkingen van THOMAS DP
EMSTE
RUS op liet Vde boek
der Rom einfc he Oudheden Van R OS! N US nagaan, zullen wij
uit eerie menigte plaatren , zoo wel uit Griekfche als Romeinfehe Schrijvers getrokken, de hooge waarde kunnen opmaken, waarin het bij deze Volken fond. Ook blijkt het
uit eene plaats, door denzelfden Geleerde aangehaald, uit
een werkje van HIERONYMUS VI D AS van Cremona, getiteld Scacchia ludus, en uit een gedichtje, (pbemation ad
Pifonem) door fommigen aan o vs ut u s, door anderen aan
LU CA N us toegefchreven , dat dit fpel voorheen even als
thans gefpeeld werd; met uitzondering, dat de Romeinen,
die de Koningen weinig in eere hielden, die Rukken ITn»ratores noemden ; terwijl de fiof, waarvan zij vervaardigd
werden, meestal uit glas, was of edelgefeente be[lond.
Griekfche en Romeinfche Veldheeren maakten, in ledige
oogenblikken, om zich in de kunst van oorlogen te oefenen,
van dit fpel gebruik. Wijsgeeren en Dichters roemden her,
als eene onfchadelijke en vorfleiijke uitfpanning. (*)
Dit bij de Grieken zoo wel , als bij de Romeinen , zoo be.
roemde fpel is van zoo hoogen ouderdom , dat men deszelfs
oorfprong alleen gisten, niet bewijzen kan. Er zijn er ge.
weest, die c x r L o, een der zeven Wijzen van Grieken.
(*) L.

S ENE CA,

animi , Cap. 14.

de brévit. vitae, Cap. 13. de trangarill.
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land, — anderen, die Koning PYRRIIUS, ATTALUS, Koning van Pergamus , of wel een krijgsknecht uit de legers
van XE R X E S, voor den uitvinder van dit fpel gehouden
hebben. Met meer gronds houdt men er P ALAM EDE S voor,
en de oude Griekfche Dichters, zoo als S O P H O C L E S, oordeden, dat hij dit fpel , gedurende het beleg der flad Troji,
tot tijdkorting en vermaak zijrer krijgsknechten , uitgedacht
hebbe. (*)
In een handfchrift uit de XVde Eeuw, door HUYDECOP E R, in zijne aanteekeningen op MELIS STOKE , onder
den naam van Schaecfpel, aangehaald , ftaat: „ Philonietor —
„ mgecte dat Schaecfpil in de Jladt van Baby lonien , ende
,,, dat Tafelbort nader formen des fchaecs voirsz.” en dat wel
langen tijd vóór dat Troje belegerd, werd.
De meesten oordeelen , dat dit feel noodwendig van de
Arabieren of Perzen moet ontleend zijn , wijl zulks nog uit
ons fchaak blijkt, als afkomulig van Schoch, Koning; zoodat
fchaakfpel eigenlijk Koningsfpel in onze taal zou zijn, en de
(preekwijze : fchaak de Koning! niet kan gebezigd worden.
Indien wij nu ook aannemen , dat mat dood beteekent, kunnen wij fchach mat (wij zeggen fe/taak mat, de Franfchen
echec mat, de Engelfchen check mate) dus overzetten: de
Koning is dood. Welligt beteekent mat vermoeid (fatigatus, defesfus, abfcisfus) en fchaak roof; vandaar [choken,
ont/chaken , ontroaven. Vergelijk TEN IL A T a's Aanleiding
IIde D. bl. 69•_.
Waren de Worptafelen en Quaak-, d. i. Tiktak- of Verkeerborden , het kaatfen, kegelen, klosten, dobbelen en quairten bij onze voorouders geacht, niet minder het fchaken,
't geen zelfs, zegt VAN WIJN in zijne Hist. Avond/l. Ilde D.
bl. 504, een gedeelte der opvoeding plagt uit te naken. Wij
verflaan meestal, onder den naam van Schaakfpel, het bord en
de ílukken; onze voorouders niet: zij noemden liet Scaecfpel
de (lukken , en het bert of de [cake de tafel of het bord,
waarop men fpeelde.
Reeds in verfchillende handfchriften , uit het laatfle gedeelte der XIIIde Eeuw, wordt van dit fpel gefproken;
zoo als in het handfchrift, getiteld Walewein o fol. 6t. a:
(*) Ook Mr. w.

B1LDERDUK

Buitenleven, bi. 13.
Ddd2

is van dit gevoelen. Verg.
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„ Eer dat hvalewein /jnen casteel
, Ruumde, haddi hem al geheel
„ 't Scaecfpel ghegeven , dat was fo diere
„ En dat bert."

en elders:
„ Inne (ik ne, ik en) fre weck, no recht no cromme,
„ Doer ic den ]cake volgen mach,' (*)
Men vindt ook bij KIL I A At iets over dit fpel , op de
woorden: fchaecke , fchaeckfpel (pelen , fchaeckfpel , fchaeckberd. Fn WINS CaooTEN geeft in zijnen Seeman, op het
woord fchaken, de verfchillende beteekenisfen op, waarin
hetzelve voorkomt. Vooral vergelijke men TEN KATE , 1. c.
Volgens fommige wetten, omtrent het jaar 940 opgesteld,
moest de Wallifche Koning aan zijnen Bard of Hofdichter,
wanneer bij met zijn ambt bekleed werd, eene harp of fchaakbord, en de Koningin een' gouden ring geven; ook mogt hij
deze harp of dit fchaakbord nirpmer weggeven (t). Toen
Koning ARTHUR in zijn hof te Carlice (1) met zijne
Heeren aan tafel zat, kwam er onverhoeds door het ventter
een zeer kostelijk fchaakfpel-bord van elpenbeen met goud,
zilver en edelgefteente; fpoedig echter verdween het , en
de Koning wekte zijne Ridders op , om het achterna te
rijden. (S)
Onze voorouders, en vooral onze Stadhouders, fchijnen,
met andere beroemde Vor(ien , bijzonder dit koninklijk ]pel
bemind te hebben. ik zal dit met een enkel voorbeeld trachten te bevestigen.
HOOFT meldt ons in zijne Ned. Gefch. bi. 25 , en VA N
ME TER E}v, D. I. bl. 203 zijner Historie van de Oorlogen
(*) Verg. B. HUT DECO PER Op STOKE, Ilde D. bi. 525
en 245.
(f) F. WA R TO N, over den oorfprong der Romans in Europa, in het Taal-, dicht en letterk. Kabinet van G. BR ENDER i BRANDIS, D. III. bl. 16.
(4) Carlice in Northumberland, de voornaamlie hofplaats
van Koning A R T U R en van zijne Ridders van de Tafelronde.
(S) Uit Walkwein. Vergel. Tweede Proeve van Oudheid,
Taal' en Dichtti., bi. Xi.
,
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en Gefchiedenisfen der Nederlanderen , dat W ILL KM DE I
met den Graaf VA N EG M o ND aan het fchaakfpel zat, toen
een aanzienlijk Spaansch hoveling hem vroeg, of zij tijd om
te fpelen hadden, en niet meer dachten aan het verzoek.
fchrift, (betreffende het Spaanfche krijgsvolk) hetwelk zij
overgegeven hadden? Zij hielden die vraag voor boert, en
fpeelden het fpel gerustelijk uit.
WAGENAAR zegt van Prins MAURITS, (Vad Hist.
D. X. bl. 503) dat het Schaakfpel eene zijner geliefkoosdlle
uitfpanningen was , waarmede hij zich, vooral gedurende het
Beland , dikwerf vermaakte. VAN WIJN zegt, (in de Bijvoegf. en Aanm. 0p WAGEN. W. Hist. D. X. bl. Xí.) dat
PHILIPS WILLEM zijn treurig verblijf in Spanje door het
Schaakfpel lenigde.
Toen KAREL V, in 't jaar 1 547 , JOHANNES FREDER I R den Grootmoedigen zijn doodvonnis liet voorlezen, terwijl hij met den Hertog VAN LU N EN BURG fchaakte ,
zeide de Keurvorst, na bedaard de lezing aangehoord te
hebben , tot den Hertog: „ Nu , fpeel voort P' (Sc HR S C K,
Alg. Ge/ch. H Ide D. bl. 578.)
K A REL DE XII, Koning van Zweden, was een bijzonder
liefhebber van dit fpel. Hij verloor echter bijna altijd, dewijl hij in zijn fpelen zich te veel van den Koning bediende.
Toen bij te Bender zijn huis, hetwelk belegerd zonde worden , wel verf erkt had , ging hij bedaard met zijnen guntteling GROTHUSEN zitten fchaken. (VOLTAIRE, Histoire
de CHARLES XII. pag. 2 37, 3 0 5•)
VOLTAIRE zelf fpeelde dikwijls op het fchaakbord , in£onderheid met den Ex.Jezuit ADAMS , die het opzigt over
zijne bezittingen had. (J. J. B J O R N S T ä H L'S Reize, Ile
D. bi. 167.)
Ook FREDERIK de Croote fchaakte van tijd tot tijd; maar
kaarten nam hij nimmer in handen. (Historffche Befchrjving
van FREDERIK den Greaten, I fte D. bl. 62.)
Men verhaalt ook, dat KAREL DE IX bijzonder dit fpel
beminde, en zich, vóór het aanbreken van den bekenden
Bartholomeus-nacht van 1572 , met den Graaf FRANS VAN
L A R O C H E F A U C A U L D met fchaktn vermaakte.
J A c o B us I, Koning van Engeland, wilde volilrekt niet,
dat zijn zoon zich met dit fpel onledig zoude houden, wijt
deze er zich zoo aan 'overgaf, dat hij zijne overige bezigheden verzuimde.
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Gelijk door alle Eeuwen heeft, Is dit fpel nog een der
geliefkoosdí}e fpelen. Zoo wel de Burger als de Vorst fielt er
roem in, voor een goed en bedreven fchaker gehouden te
worden. — Fraai is de befchrijving van dit fpel , ons door
den beroemden E I L D E R D Ij K, b1. 13 van zijn Buiten/even
gegeven:
-

,

„ Wat verder, flatig, [UI, in aandacht opgetogen,
„ Geleidt een ernffig paar, aan 't mijmrend fpel verpacht,
„ Dat Palamedes 't eerst op 't Trooifche flrand bedacht,
„ Op 't bonte ruiteveld zijn zwarte en witte benden
„ Ten oorlog zonder bloed, met kunst. en geestrijk wenden.
Lang houdt der ftrijdren macht elkaêr in evenwicht:
„ In 't eind verfchijnt nogthands 't noodlottig tijdsgewricht,
„ En 's overwinnaars item roept, juichende in den zegen,
„ 't Verplettrend fchaak en mat aan d'overwonnen tegen."
Dordrecht, 3 Sept. 1831.
G. D. J. SCHOTBL.

BRIEF AAN EEN' JONGEN VRIEND, OVER EENS PLAATS,
VOORKOMENDE IN DE RECENSIE DER In/litzrtio Oratoris
Sacri VAN PROF. VAN HENGEL. (*)

D

acht ik het niet, mijn lieve Chr., dat de Recenfie derinf itutio van Prof. v A N HENGE L in de Letteroefeningen uwe
attentie zou wekken? Ook ik heb dat welbewerkte ftuk met
belangflelling en veelzins met genoegen gelezen , hoewel ik
moet bekennen, dat de praktifche Evangeliebediening den
lust voor het zuiver theoretifche van ons vak bij mij een
weinig heeft verkoeld; maar ik kan mij toch nog levendig
verbeelden , hoe groot die belaugilelling bij u moet wezen ,
die, in den tijd van uwe voorbereiding tot het predikambt,
met uwe vurige ziel alles aangrijpt en omvat, wat u tot dat
heerlijk doel kan opleiden. Ik verheug mij over dien warmen ijver. Dezelve moge aan uwe fludiën nu nog eenige
onvastheid geven, en u wel eens den fchijn voor he wezen
der zaak doen omhelzen: bewaar, wat ik u bidden mag,
dien ijver, als eerre dierbare gave Gods, en zorg, dat de
koude adem der wereld daarin niet blaze; bij zal zich op
den duur van zelf met de noodige kalmte vereenigen, en
(*) Zie Vad. Letteroef 1831, No. XII. bi. 528, 529.
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alsdan geheel uw wezen en werken als eene hoogere kracht
weldadig doordringen. Van dezen ijver draagt ook uw laat(te
brief de duidelijkile blijken. Hoe vurig is uw toon , zelfs
waar het kleinigheden geldt , die uwe toekomflige be(temming betreffen ; hoe loopt gij ook daarom met die geheele
Recenfie weg, die u , gelijk gij verklaart, als uit de ziel
gefchreven is ; hoe fchijnt de fteller van dezelve u meer dan
iemand juiste denkbeelden te bezitten over de vorming van
den Kanfelredenaar, ja de man te zijn, die tot dat gewigtig
werk bij uitnemendheid bevoegd en gefchikt is; en hoe moei
kunt gij uw leedwezen verbergen, dat uwe vrienden-jelik
het niet in allen deele met u eens zijn , zoodat het u even
min gelukt is , don fcherpzinnigen R * * als den gemoedelijken M * * tot uw gevoelen over te halen. Ik heb mij
met uwe teekening van het verfchil tusfchen u en dezen en
genen uwer vrienden regt vermaakt, en mij met, genoegen
bij uwe gefprekken daarover in uw kransje verplaatst: want,
geloof mij , al dat disputéren kan geen kwaad; neen, het
doet goed; het brengt wrijving en werking voort, gelijk gij
uit eigene ondervinding weet, vooral wanneer het onder
zulke hupfche jongelieden gefchiedt; maar het zou mij toch
fpijten , zoo gij door ingenomenheid met de bovengenoemde
Recenfie u liet bewegen , om eenigzins van den weg af te
wijken, dien gij tot hiertoe, onder het voortreffelijk geleide
van uwe Leermeesters, zoo gelukkig betreedt, en vooral
zoo gij eene oefening liet varen, die, mijns achtens, door
Prof. VAN HENGEL (In/lit. pag. 263 fq.) teregt wordt aangeprezen, t. w. het maken van preekfchetfen. Gij vraagt
mij naar mijn oordeel over het gevoelen van den Recenfent
aangaande dit punt. Ja -- ik weet waarlijk niet, of gij er
veel aan hebben zult, daar gij in de gelegenheid zijt, om
meer bevoegde regters daarover te raadplegen; doch ik ben
daarom niet ongenegen, aan uw verlangen te voldoen, mits
gij aan het navolgende geene meerdere waarde hecht, dan
aan het bijzonder oordeel van iemand, die het weinigje theo.
rie, dat bij zonder aanleiding, (want die heb ik nooit ge
maar door eigene oefening zich van het vak der pre.-had)
dikkunde verworven heeft, door eenige ondervinding heeft
beproefd , en daardoor voor zichzelven althans tot zekere
vaste refultaten gekomen is.
Maar gij moet niet boos worden, lieve Chr.; want ik moet
al dadelijk beginnen met u teen te fpreken, ja u te zeg.
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gen, dat gij, door uwe ingenomenheid met die Recenfie, in
uwen ijver de meening van den steller niet eens regt gevat
hebt. Een fraai begin 1 zult gij zeggen ; doch ik hoop u te
tbonen, dat het waar is. De Ree. keurt het maken van preek
niet volfirektelijk af, gelijk gij u verbeeldt; maar-fchetn
zoo ik wél zie, dan vindt hij het alleen zeer twijfelachtig,
dat die oefening zoo veel tot de vorming van den Kanfeiredenaar afdoet, als Prof. VANHENGEL oordeelt, weshalve
hij dezelve niet zoo flerk meent te moeten aanbevelen. Of
intusfchen deze mindere prijstelling op het fchetfenmaken
voor de opleiding van jongelieden tot de Evangelieprediking
bevorderlijk zij, dit is iets , wat ik niet zou durven beweren. Doch laat ons eens zien, wat de Ree, tegen den raad
van Prof. vert ii E N G EL aanvoert. Hij noemt, ja , een
voordeel op, wat men er door verkrijgen kan , het logisch
disponéren; maar dit voordeel fchijnt hij mij toe zoo gering
te achten, en het verkrijgen daarvan komt hem zoo twijfelachtig voor, dat hij het maken van fchetfen om die reden
niet meent te moeten aanbevelen. Nu, dit zij eens zoo;
maar geeft dit u het regt, om met zoo veel hevigheid tegen
het logisch disponéren op zichzelf uit te varen, en het een
dor en zielloos werk te noemen , wat den geest in zijne vrije
werking belemmert, de verbeelding in hare vlugt breidelt ,
het gevoel vertikt, en ik weet al niet wat voor jammeren
aanregt 1 Waarom Ree. aan het logisch disponéren zulk eene
ondergefchikte plaats onder de vereischten tot het (lellen van
Bene goede preek toekent, hierover verklaart hij zich eigen.
lijk niet; doch ik zou uit zijn 1Hizwijgen geenszins durven
opmaken, dat een man, die anders zulke gezonde denkbeelden omtrent de predikkunde toont te bezitten, iets wezenlijk
zou minachten, wat niet alleen door oudere en nieuwere
Redekundigen als onmisbaar wordt aangeprezen, maar wat
in de geheele menfchelijke natuur gegrond is , — de geregelde en met de wetten van ons denkvermogen overeenkom.
flige ontwikkeling van de gene of andere waarheid, waar
dezelve van lieverlede voor den geest van den toehoor.-dor
der oprijst, en hem tot overtuiging dringt. Doch de nood.
zakelijkheid van logifche dispofitie in ieder opftel, vooral in
eene preek, die eene rede is, en daarom eenheid vordert,
is zoo duidelijk, dat ik mij van alle moeite ontflagen reken,
om dezelve nader aan te dringen; ja ik meen u te moeten
waarfchuwen, om in uwe zucht tot eene vrije werking van
,
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uwen geest, en tot het volgen van de vlugt uwer verbeelding,
niet te ver te gaan. Geloof mij, mijn vriend 1 die zucht tot
vrijheid is bij jongelieden van uwen aanleg natuurlijk en prij.
felijk, maar zij wordt gevaarlijk, als zij zich boven orde en
regel verheven waant , en op zichzelve meent te kunnen fiaan.
Gij moogt al op die wijze grootfche denkbeelden, hoogklinkende gezegden en vernuftige fpelingen voortbrengen; het
moge u gelukken, treffende tooneelen te fchilderen en op
het effect te werken, zoodat de groote fchaar u met bewondering aantiaart; maar de ware welfprekendheid , die alle de
vermogens van den mensch omvat, is met zulke opftellen,
waaraan orde en geregelde gang natuurlijk moeten ontbreken, niet voldaan, en de bevordering van Christelijke kennis en Godsvrucht bij redelijke wezens duidt niet, dat men
willekeurig afwijke van de eerfie vereischten in eene rede,
welke niet de kunst, afgefeheiden van, maar op voorgang
van de natuur, aanwijst, en die door eene logifche dispofitie
van eene preek vervuld worden.
Ik weet niet, of ik u door het gezegde overtuigd heb,
dat het logisch disponéren tot het fellen van goede preken
niet alleen nuttig, maar onmisbaar is; doch al is dit mij gelukt, zoo zult gij nogtans met den Rec , blijven beweren,
dat het maken van fchetfen een onvoldoend middel is, om
aan jongelieden dit voordeel te verfchaffen. Dat Raat duidelijk in uwen brief, en wel met zoo veel verzekerdheid, dat
ik onwillekeurig het hoofd daarover heb gefchud, en u niet
alleen moet tegenvallen, maar bij mijne tegenfpraak een ern.
1lig woord van waarfchuwing moet voegen. ja , gij hebt
gelijk, wanneer een Profesfor op eene zoo onoordeelkundige
wijze te werk gaat, als gij voorfielt , waarbij het enkel aan.
komt op het maken van eindelooze af- en onderafdeelin.
gen, zoodat het Grieksch en het Hebreeuwsch alphabet moeten worden te baat genomen; op het ontwikkelen en weder
ontwikkelen der denkbeelden , even alsof deze, gelijk gij
zegt, als uijenfchillen op elkander zitten; op het zoeken van
fymmetrie in de deelen , waar dezelve niet noodig , ja niet
mogelijk is , en op het zamenftellen van een dor geraamte
zonder geest en leven, ten bewijze waarvan gij u (ook hierover heb ik het hoofd gefehud) op zekere fchets in de
disfertatiën van wijlen Prof. H o L L EB EE H (de optimo concionum genre) beroept; maar Ik twijfel, of iemand, die heden
ten dage de homilétifche fludiën van jonge Theologanten
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moet regelen, zoo zal handelen. Laat ik mij eens op den
Rec. zelven beroepen, wiens woorden bij u toch zoo veel
gezag hebben. Deze acht het „ van groot belang ter vorming
van den Kanfelredenaar, dat hij, gedurende zijn verblijf aan
de Akademie, bovenal goede, uitmuntende preken hooren
kan." Wie Remt dit niet volkomen toe; want hoe zal hij
beter het geheim ontdekken, waardoor bekwame Predikers,
op den grond van zekere uitfpraak der H. S., uit fchijnbaar
ongelijkfoortige deelen zulk een fchoon en volmaakt geheel
weten zamen te flellen, dat onwederflandelijk op den geest
en het hart van den toehoorder werkt? Maar hoe zal de
jeugdige Godgeleerde zich dit voordeel verfchaffen , zoo hij
niet in het inwendig wezen en zamenflel van elke preek
poogt in te dringen, zoo hij den loop der denkbeelden niet
zorgvuldig tracht te befpieden en na te gaan, zoo hij derzelver ontwikkeling niet naauwkeurig gadeflaat, en zich op
deze wijze zoekt te verklaren, hoe het den Redenaar is
gelukt, uit zoo vele verfchillende deelen een zoo fchoon
geheel te doen oprijzen? En hoe zal hij dit voordeel meer
tot zijn' eigendom maken, hoe zal hij, om zoo te zeggen,
zich beter met den geest van den fpreker identifidren, dan
wanneer hij de ilotfom van het gehoorde geregeld op het
papier brengt, en zich alzoo een duidelijk overzigt van de
geheele dispofitie en het inwendig weeffel der preek en van
de leiding der ontwikkelde denkbeelden verfchaft? Verfla
mij wèl , mijn vriend! ik zeg niet, dat dit het voorname of
het eenige voordeel is, 't welk jongelieden van het hooren
van bekwame Kanfelredetiaars kunnen trekken, maar ik acht
het mede tot die voordeelen te behooren; en ik zou ook
evenmin willen beweren , dat het maken van eene fchriftelljke fchets der gehoorde preken daartoe voor een' ieder noodig is , maar ik reken , dat , zonder de behoorlijke opmerk
veel van die voordeeleu noodwendig-zamheidopfts,
moet verloren gaan.
Wanneer ik nu uit de woorden van den Rec. , gelijk ik
meen, niet te veel heb afgeleid, zoo mag ik mij op dezelve ook beroepen, om de nuttigheid van het maken van
preekfchetfen voor jonge Theologanten te bewijzen. Hetzelfde nut, wat bekwame Predikers door het voordragen van
hunne leerredenen op den kanfel aan Studenten kunnen ver.
fchaffen , wil de Profesfor hun bezorgen , wanneer hij zijne
theoretifehe homilétifche lesfen door praktifehe oefeningen
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opheldert en onderfieunt , wanneer hij de inventio zijner
Discipelen oefent, door hen of Bene fchets over een' geheel
vrijen tekst te laten ontwerpen, of hun tot dat einde een'
tekst op te geven, of hun tekst en thema tegelijk op te geven, en de fchets van eene preek hierover van hen te vorderen ; over welke verfchillende oefeningen ik u wel zou
durven raden, nog eens te raadplegen liet fraaije gefchrift
van Prof. F t rt E L zus: Der Kanzelberuf. Bij zulke oefeningen, die de meeste afwisfeling gedoogen, is de geest nu
geheel , dan meer, dan minder vrij , maar nooit is hij zoo
gebonden , dat hij in zijne natuurlijke werking belemmerd ,
en verhinderd wordt, om overeenkomftig zijn' eigen' aard en
behoefte te handelen, en zijn bepaald merkteeken op zijn
werk te zetten. Ene wet is er , waaraan een ieder gebonden is ; het is de wet , welke hem door de behoefte aan
logifche dispolitie wordt voorgefchreven. Van deze wet
mag niemand zich verwijderen , omdat men alsdan den grond
van alle welfprekendheid verlaten, en de eifchen van zijne
natuur en van die zijner toehoorders uit het oog verliezen
zou. Maar zou nu de aanwijzing en de oefening, om aan
deze wet getrouw te blijven, geen' heilzamen invloed hebben
op het logisch leeren disponéren van de preek ?..,. Ik
weet wel, dat zulke oefeningen geen, of flechts een zeer
gering nut zullen hebben voor- jongelieden `pan weinig of
geen oordeel ; doch dezulken wil ik nu eens op een collegle
over de predikkunde niet vooronderilellen , maar zelfs u en
uwe vrienden, jongelieden met heldere hoofden en warme
harten, acht ik geenszins boven de behoefte aan dezelve
verheven. Denk niet, dat ik u te laag ftel ; neen, ook mét
de guntligf'e gedachten van u hou ik mij verzekerd, dat
de aanwijzing van een verílandig en geoefend Homileet,
hoe verfchillende tekflen te behandelen , hoe het eigenlijk
thema te vinden en af te leiden , boe het praktisch moment
van een' tekst te treffen en ce doen uitkomen, hoe dat
thema, naar deszelfs aard, en overeenkomftig niet den tekst,
te behandelen en te ontwikkelen, hoe van de onderfchei_
dene deden van den tekst tot dat einde gebruik te maken ,
en hoe allen tot een geheel te verbinden, zoodat; bij de
grootfte losheid en de meest natuurlijke behandeling , nog
tans aan den firengen eisch der eenheid voldaan worde, voor
u en uwe vrienden van groote nuttigheid zijn kan. Gij herinnert u waarfchijniijk , in de Cefiándnisfe van R E 1 N H A R D
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gelezen te hebben, dat hij nooit een collegie over de Homiletiek heeft bijgewoond, en gij voegt — welligt met zeker genoegen — daarbij, dat hij desniettemin zulk een voortreffelijk Kanfelredenaar geworden is; maar neen — ik hoop,
dat gij u op het voorbeeld van dien grooten man niet anders
zult beroepen , dan om er door befchaamd, en tot onvermoeide werkzaamheid en een dankbaar gebruik der aangebodene hulpmiddelen aangevuurd te worden. Ik althans fchaam
mij niet, te verklaren, er altoos fpijt van gehad te hebben,
dat ik gedurende mijnen íludietijd alle homilétisch onderwijs
heb moeten misfen, daar ik mij nog verzekerd hou, dat ik
dan fpoediger en beter den regten weg zou hebben gevonden,
(indien ik denzelven al gevonden heb) om de Evangelifche
waarheden op eene voor mijne Gemeente vruchtbare wijze
voor te dragen; en ik ben niet bang, dat het de — tant
bit peu — oorfpronkelijke rigcing van mijnen geest zou hebben bedorven. Gij ziet derhalve , dat ik met het maken
van preekfchetfen , onder eene goede leiding, nog al wat op
heb, en het gezegde van Prof. VAN HENGEL hierover
volgaarne onderfchrijf, ja ik zou u raden, van de aan
gij daartoe hebt en in 't vervolg van tijd moogt-leidng,
ontvangen, ijverig gebruik te maken. Ik weet wel, dat
niet allen zulk eene aanleiding even zeer noodig hebben ;
doch geloof mij, dat er vrij wat zelfkennis toe behoort, om
dit te beoordeelen: en zeg, lieve Chr., zoudt gij dure
ven zeggen , dat gij dezelve vodr u geheel zoudt kunnen
misfeni'.... Wanneer ook zulke praktifche oefeningen in
Iet akademisch onderwijs over de predikkunde eens wegvie.
len, gelijk men volgens het gezegde van den Ree. als wenfchelijk zou moeten befchouwen , zoo zou de kring van dat
onderwijs ook aanmerkelijk inkrimpen , en zouden de mannen, die, naar den wensch van denzelfden, tot het bekleeden van eenen leeriloel in het veelomvattend vak der
Kanfelwelfprekendheid mogten geroepen worden, hunne werk
voor een aanzienlijk deel verminderd zien.
-zamhedn
Maar, al wilt gij dit alles eens geduldig en zonder we.
derfpraak aanhooren , gij houdt echter met hand en tand
vast, wat de Rec. verder beweert, dat men door,het maken
van fchetfen „ nooit goede preken leert hellen , die door
populariteit en pfychologifchen gang der denkbeelden aan
de eerie vereischten eener kanfelrede beantwoorden." Gij
vindt toch in deze woorden zoo veel wijsheid, dat gij ver.
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klaart , door dezelve alleen overtuigd te zijn , dat het maken
van preekfchetfen een dor en nutteloos werk is. Maar,
hebt gij over derzelver zin wel behoorlijk nagedacht, mijn
vriend? Die woorden komen mij voor niet zoo veel te beteekenen , ja niet eens volkomen waarheid te behelzen. Dat
het maken van fchetfen op zichzelf niet voldoende is tot het
stellen van goede preken , ben ik met den Ree. volkomen
eens , en zal niemand gereeder toeliemmen , dan Prof. VA N
HEN GEL; maar wie beweert dat ook ? .... Er wordt ter
aangehaalde plaats van de Inftitutio immers alleen gezegd,
dat het een , en wel een veelvermogend , middel daartoe is.
Doch laat ik niet vergeten , dat mijn brief niets minder is,
dan eene antikritiek, en dat de Hooggeleerde man noch bij
u, noch ook elders , mijne verdediging behoeft. Wat mij
daarenboven in de voormelde woorden van den Ree. minder
juist voorkomt, is het onderfcheiden tusfchen een eerst en
een tweede, even wezenlijk , vereischte in eene kanfelrede,
en het ftilzwijgend vragen, wat in zulk een werk meer of
minder noodzakelijk zij, de logifche dispolitie , of de populariteit en de pfychologifche gang der denkbeelden. Mij
dunkt, dat dit onderfcheid maken niet te pas komt, en
even veel beteekent, alsof men wilde onderfcheiden en bepalen, wat meer of minder cot het wezen van een' mensch
vereischt wordt, het ligchaam of de ziel. Beide de opge.
noemde vereischten tot eene goede preek zijn even noodzakelij k, en kunnen zelfs in onze gedachten niet van elkander gefcheiden worden. Het is waar, eene preek , die enkel
de verdienfle van logifthe dispolitie bezit , is aan eene fchim
gelijk, zonder leven en werking ; maar eene preek, die zich
alleen door populariteit en pfychologifchen gang der denkbeelden onderfcheidt, is een wanfialcig gedrogt, met veel
leven en werking. Waartoe zal dan deze tegenoverftelling,
of liever deze vergelijkende waardering van twee vereischten dienen, die onmiddellijk bij elkander behooren ? Maar
bovendien -- is zulk een vergelijken van deze vereischten
wel waar en gegrond? Zou ware populariteit (niet te verwarren met die oppervlakkigheid, welke, eene grondige ont.
wikkeling der zaak ter zijde fchuivende, zich vergenoegt
met op eene voor alle toehoorders bevattelijke of indrukmakende wijze er over te keuvelen, of te tranchéren) en
een pfychologifche gang der denkbeelden, om alweér de uit
Ree. te gebruiken , eene logifche dispo.-drukingvae
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fctie niet noodwendig vooronderilellen, ja met dezelve ineen
lit _twijfel er geen oogenblik aan, en zie in het-finelt?
aanbevelen van alle populariteit en pfychologifchen gang van
denkbeelden , afgefcheiden van eene logifche dispoficie , geen
heil, maar veeleer wezenlijk onheil voor de predikkunde.
Doch het is onmogelijk , dat de Ree, dit zou bedoelen, en
ik geloof , dat • ik zijne meening verfta; hij wil zeggen , dat
het enkel maken van preekfchetfen den jeugdigen Theologant die mensch- en zielkundige ontwikkeling en uitdrukking
zijner denkbeelden , dien gloed en die kracht van taal niet
zal verfchaffen, waardoor hij het hart kan raken en tot in
deszelfs' diepten omkeeren, die forfche of zachte grepen en
wendingen, waardoor hij het gevoel kan opwekken , fchokken en leiden , den wil kan buigen en ten goede bepalen ,
en dat wegiepend vermogen der voortelling, waardoor het
hem gelukt, het hooger leven in den mensch te doen ontwaken, en alzoo het werk der heiligmaking te voltrekken.
Indien ik mij hierin niet bedriege, zoo geef ik hem volgaarne
gelijk; maar ik moet tevens zeggen , dat niemand deze
fchoone vrucht en dit noodzakelijk vereischte in eene preek
door het maken van ,fchetfen hoopt te verkrijgen , en dat
Prof. v A N HEN 0 EL daarom die oefening zekerlijk ook niet
aanbeveelt. Maar zijn Hooggel. wil liet uitwerken (elaborare)
van preken bij het vervaardigen van fLhetfen gevoegd hebben, en ieder verftandig Homileet zal zijne Discipelen ook
in dezen op de meest verfchillende wijze oefenen , ten
einde alzoo gelegenheid te hebben , hun velerlei prakcifche
wenken, raadgevingen en aanwijzingen mede te deelen. Lees
ook hierover FINE LIUS eens na. En zoudt gij, dit
alles bedenkende, nog in ernst volhouden, dat het maken
van preekfchetfen, met de meest mogelijke vrijheid ingerigt
en met uitvoeriger oefeningen verbonden , een overtollig,
of niet veeleer een zeer nuttig en werkzaam middel mag
worden geacht, ter vorming van goede Kanfelredenaars? ... .
Ten fotce betuigt gij , hartig gelagchen te hebben over
de geestige wijze, waarop de Ree. het, zoo als gij zegt,
noodzakelijk gevolg van het maken van fchetfen voor de toekomilige werkzaamheid van den Predikant voorfielt ; en gij
vindt de vergelijking, van B L U 111 A U E R ontleend, even
fijn als juist. Nu, mijn vriend, ik gun u dat vermaak;
maar ik wil toch liever in ernst hierover met u fpreken .
te meer, omdat ik zie, dat die vernuftig fpottende toon,
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zekerlijk tegen de bedoeling van den Ree., op uw jeugdig
gemoed een' verkeerden indruk gemaakt heeft, die u tot zekere hooggevoeligheid vervoeren, en u al ligtelijk tot den
waan zou kunnen brengen, dat gij dergelijke krukken, gelijk
gij nu al preekfchetfen gelieft te noemen , niet behoeft.
Maar voelt gij dan niet, dat de Ree. hier met alle regt alleen een misbruik ten toon fielt, wat de zaak zelve , de nut.
tigheid namelijk van het maken van preekfchetfen, niet raakt?
Waar toch is de Profesfor, die zijne Leerlingen fchetfen laat vervaardigen , opdat zij dezelve naderhand in hunne Evangelieprediking zullen uitwerken,? Of leert hij hen dit maken van
fchetfen niet veeleer als eene oefening en eene voorbereiding befchouwen , om in 't vervolg van tijd des te gemakkelijker tekflen te behandelen, zoodat alle de fchetfen, voor
het collegie opgelleld , aan haar oogmerk hebben voldaan ,
zoodra dezelve bevorderlijk geweest zijn tot het verkrijgen van meerdere vaardigheid in het logisch disponéren,
en, vóór het eindigen van den akademifchen leeftijd, kun.
nen worden verfcheurd? Wil intusfchen iemand fchetfen, waaraan hij door de veelvuldige correcties weinig of
geen deel heeft, of, wat nog erger is, die van zijne Mede
naar de aanmerkingen van den Pro.-fludentakomig,
fesfor gecorrigeerd zijn, naderhand uitwerken, en als de
vrucht van eigen vlijt en nadenken voordragen, of, zoo als
de Ree. zegt, aan de Gemeente debitéren , die maakt zeker.
lijk van het ontvangen onderwijs een verkeerd gebruik, en
ítelt zich belagchelijk aan; die vergeet, dat elke fchets,
ja dat de keuze van een' tekst , en de afleiding van
een bepaald thema uit denzelven , de individuéle geest- en
gemoedsgefteldheid van den vervaardiger meer of minder
uitdrukt, en is gelijk aan iemand, die een kleed aan.
trekt, dat voor zijne leest en leden niet past. Gij kunt
dit belagchelijke niet beter gevoelen, dan wanneer gij
u verbeeldt, dat een Kanfelredenaar, bij wien populariteit
en pfychologifche gang der denkbeelden, als eerfle vereischte in eene kanfelrede , boven alles, en zelfs boven eene
logifche dispolitie gaat , zich van eene fchets van RE! NH A R D wilde bedienen , waarin logifche orde het heerfchend
element in de geheele behandeling van het onderwerp is,
waarin dat onderwerp van alle kanten befchouwd , grondig
ontwikkeld, en even zeer omvat, als helder voorge(ield is;
of, wat nog meer zegt , wanneer gij u verbeeldt, dat een
geestelijke tooneelfpeler,, een 1 R VING b. v. , bij wien het
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fpreken en fchilderen op het effect, het roeren , treffen eat
fchokken het voornaamst, ja het eenig doel van het preken
is, zonder dat hij zich over de gepastheid van de middelen
bekommert, om dit doel te bereiken , zoo zelfs, dat hij uit
de oude en nieuwere, Heidenfche, Joodfche en Christelijke,
heilige en profane historie en poézij beelden , vergelijkingen
en voorbeelden bij elkander haalt, tot een' grotesken men_
gelklomp zamenlapt, en zulk een bont product op eene nagenoeg plastifche wijze voortelt, eene fchets van dien Meester in het vak der predikkunde wilde uitwerken en voordragen — zoudt gij dan de fchildering vat het wanflaltig gedrogt in het begin der Ors poética van H OR A T I us niet meenen verwezenlijkt te zien, en met den Dichter niet uit.
roepen :

Spectatum admisfi rifum teneatis, om/ei?
Maar ik laat u nog niet los , mijn vriend 1 want er ligt mij
nog ééne vermaning op het hart , die er af moet, eer ik
dezen brief fluit; het is de vermaning, om op het nuttig
gebruik, wat Predikanten, althans in de eerde jaren hunner
bediening, van preekfchetfen , gedurende hunnen fludietijd
onder het oog van hunne Leermeesters vervaardigd , kunnen
maken, niet met minachting neêr te zien. Ik voor mij ben,
gelijk ik reeds gezegd heb, nooit in de verzoeking geweest,
om mij door zulk eene minachting te bezondigen, en ik ben
ook verre van te beweren , dat zeer velen dergelijk werk
van voorbereiding niet zouden kunnen misfen ; maar ik ken
toch jonge Predikanten , die ik u zeer wel ten voorbeelde
durf Hellen, die de papieren , met hunne homilétifche oefeningen volgefchreven , zorgvuldig bewaard , en naderhand
dikwijls met vrucht hebben geraadpleegd; ja die bij fominige
gelegenheden dankbaar gebruik gemaakt hebben van de denkbeelden, door hunnen Leermeester, en zelfs door dezen of
genen hunner Medefludenten, bij die oefeningen opgegeven
en ontwikkeld. Waarlijk , neem u ook hier voor eerre ver
zucht naar zelfhandigheid in acht , en herinner u,-kerd
dat zelfs een B LA I R zich niet gefchaamd heeft , fchetfen
van J. F OS TE R in zijne uitgegevene preken , met weinige
veranderingen , te volgen en uit te werken.
En nu meen ik de pen te kunnen nederleggen , omdat ik
acht genoeg gezegd te •hebben , om u te doen zien, dat gij
te veel uit de woorden van den Rec. hebt opgemaakt, en
dat die woorden niet overal íleek , of, gelijk vader B r L.
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D It R D Ij K zegt , ftreek houden. eVat ik u dan bidden mag,
lieve Chr., laat u door het bekoorlijk denkbeeld van vrije
ontwikkeling van uwen geest,, en van zelfilandigheid, hoe edel
en heerlijk op zichzelve , niet tot den waan verleiden , alsof
gij in de jaren van uwe voorbereiding geene leiding van
nogde hadt, Geloof mij , het preken is eenti heilige kunst ,
waartoe in de eerde plaats aanleg, deugden en begaafdheden
vereischt worden, welke wij, als goede gaven en vol
giften van den Vader der lichten • dankbaar eerbiedi--makte
gen; maar tevens eene kunst, tot welker volmaking eene
welbeliuurde aanwijzing en opleiding en eene voortgezette
vorming zeer veel kunnen en moeten toebrengen. Lees , bid
ik u, eens na, wat de meer dan bekwame S—R. te A. in
zijn even grondig als bevallig ítukje : Iets over de Evangelie.
prediking, geplaatst in het laattie nommer der Godgeleerde
Bijdragen, bl. 6o8 env. , hierover gezegd heeft. Zulk Bene
aanwijzing en opleiding, dit menfcheltjke in het verheven 11 werk op aarde, de vorming van den Verkondiger der Goddelijke waarheid, fchijnt mij gelegen te zijn in het behoorlijk verbinden van het theoretisca onderwijs in de predlkkugde met praktifche oefeningen , op de meest verfcbillende
wijze • afgewisfeld. En wanneer ieder Profesfor in de Godgeleerdheld aan onze Akademiën zulk een onderwijs naar
zijpe bijzondere inzigten en op zijne wijze inrigt en befluurt, en voor zijne toehoorders het meest vruchtbaar zoekt
te maken, zoo zal e: de meest wenfchelljke verfcheidenheid
bij overeen( lemming, de meeste vrijheid bij de sioodige vastheld van gang geboren worden, en zal men niet behoeven te
verlangen naar de vervulling van den wensch , door den
Ree. aan het for van zijne beoordeeling geuit, „ dat er
aan elke Hoogefchool een leerttoel mogt worden opgerigt ,
uitfluitend voor het vak der Kanfelwelfprekendheid beltemd,
tot welks bekleeding de groottte en vermaardfte Kanfeiredenaars
zouden geroepen worden ;" een wensch , waarvan de ver
mij overtollig , gevaarlijk en zelfs onuitvoerlijk voor -aruling'
er, die dan ook wel altoos onder de vota van eenige-tomc,
weinigen zal blijven,
ik' leg mijne papieren ter zijde ; want ik fchrik indedaad ,
ziende, hoe vele bladzijden ik over.. . ja, over eene kleinigheid volgefchreven heb. Waarlijk , de vraag, die ik behandeld heb , fchijnt nietsbeduidend ; maar zij verkrijgt veel
gewigt , als wij ze met het groote doel der geheele predikcMBNGELW..
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kunde, de vorming van waardige Dienaars des Evangeliums,
de verkondig;ag vin de woorden des heils en der zaligheid,
ten behoeve van zwakke en bevlekte wezens, in verband
brengen. Och, mijn lieve Chr. , wat is alle kunst , hoe zuiver
ook, wat is alle welfprekendheid der menfchen , in vergelijking met de krachtige werking van het woord des levens
op het hart! En hoe nietig verfchijnt ons de geheele Homiletiek, zoo zij niet meer is, dan een dor en levenloos zamenflel van regelen tot het omkleeden en voordragen der
Goddelijke waarheid , en niet van een' hoogeren geest doordrongen wordt , die de toepasfing van hare voorfchriften aan
verland en hart heiligt! Wanneer ik de hoog eenvoudige,
Inear verhevene taal der H. Schriften lees, en mijn hart uit
eigene ondervinding getuigt, 'dat zij , als het woord van God,
levendig is en krachtig en fcherpfniidender,, dan eenig tweefnijdend zwaard, dan ontzinkt mij bijkans de moed, om iets
van het mijne er bij te voegen , en verbeeld ik mij , dat die
voorhelling der Goddelijke waarheid de meeste werking zou
doen, waarbij de mensch in zijne individualiteit als verdwijnt,
of op den achtergrond treedt , terwijl die waarheid in hare
eigenaardige kracht zich zuiver en volkomen openbaart.
Vraagt gij, wat ons tot dit fchoone doel den weg kan banen: het is een vrome, kinderlijke zin; het is dat geloof,
waarbij wij met den Apostel zeggen : Ik leve, doch niet meer
ik, maar CHRISTUS leeft in mijl Vrees niet , dat wij bij
die gemoedsge(leldheid de kunst zullen minachten ; neen,
wij zullen dezelve derwijze met geheel ons inwendig wezen
vereenigen , dat niet de kunst op zichzelve , maar ons hart ,
door Godsvrucht geheiligd, 't welk de kunst als middel gebruikt,
de bron van onze welfprekendheid is. Deze Christelijke zin
zij het doel van uwe en van mijne pogingen, mijn lieve Chr.;
dit zij het groote middel , om ons van alle ingenomenheid
met onszelve bij de prediking van Gods woord te genezen,
en ons a!zoo voor het gevaar te beveiligen van onszelve te
prediken ! Verzamel dan wetenfchap , zoo veel gij kunt; grijp
elke gelegenheid aan , om u in de kunst van wèl zeggen te
oefenen ; maar blijf altoos indachtig, dat de Godsdienst belde
in hare dienst hebben, en ze alzoo verheffen en heiligen
moet; denk aan het fchoou gezegde van L UTHER: „Ich bin
nicht der Meinung , dafs durchs Evangelsum fopten alle Kunfle
zu Boden gefchlagen werden and vergehen , wie etliche Ab geistliche fr rgeben fondern ich wol/te alle Kin/le gare
,
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fehen im Dien/la Des , der fre gegeben and gefchafen

hat." Eenmaal zal de dag komen — God geve ons, den–
zelven te aanfchouwen l — waarop wij met blijde befchaming
zullen erkennen, dat onze hoogst geroemde welfprekendheid,
bij het verkondigen der dingen van Gods Koningrijk, flechts
bet ftamelen van kinderen was.
Nog iets, eer ik dezen fluit. De Ree, zegt, dat het mis
niet overtollig is , op het min nuttige van het maken-fchien
van preekfchetfeu de aandacht onzer ftuderende jongelingfchap
eens te vestigen, en hij heeft , blijkbaar met dat oogmerk .
zijne aanmerkingen daarover in de Recenfie ingelascht. Ik
meen mij aan geene vermetelheid fchuldig te maken , door
deze woorden van den Ree. over te nemen, en ze in een'
omgekeerden zin op mijne bovenftaande aanmerkingen toe te
pasfen ; weshalve ik u verzoek, dezen brief, na lecture, met
den nevensgaanden geleidebrief, aan den Heer Redacteur der
Yaderlandfche Lenereefeningen toe te zenden.
Uw
H. V. L.....

N..... 5 Nov. 1831.

TER GEDACHTENIS VAN MIJNEN HARTELIJK GELIEFDEN VRIEND,
DEN HOOGEERWAARDIGEN EN ZEER GELEERDEN HEER SAMUEL
MAGNET, IN LEVEN PRESIDENT VAN HET PROVINCIAAL
KERKBESTUUR VAN NOORD-BRABAND EN PREDIKANT TE

6 NOVEMBER 1831, IN
84 JAREN, $N IN HET 59STE

RAAMSDONK, OVERLEDEN DEN
DEN OUDERDOM VAN

JAAR ZIJNER EVANGELIEBEDIENING.

Elck woord, uw tong ontgleden,
Docht mij een /falen wet,
Een Codfpraak elcke reden:
En als ghij altemet,
Uit Oud of Nieu Verbond,
let heiligs ons deed hooren ,
Hoe kleefden dan mine noren
Aen uwen wijzen mond!
DE DECKER.

M

AGNET , opregt en vroom en trouw aan plagt en taak ,
Verlicht, verdraagzaam, wars van koud en liefdloos twisten,
Vreemd van dien fteifeldwang, dien menfchenhoogmoed vaak
Ten regel voor 't geloof wil flellen van den Christen ;
Eees
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Msa•~ , wiens eedle taal, getoetst aan 's Heilands leeft'
Altijd den zondaar wees op God als Liefde, als Trader,
Wiens fpreken wijsheid was; hij , de achtbre, leeft niet meer,
En 't fchreijend oog betreurt in hem een' vriend en radert
Zit zijn gemeente in rouw, de Hemel juicht van vreugd s
Een Engel trad te meer in Serfs reine kringen.
Geknield voor'& Hoogften troon, otl tva ngt hij 't loon der deugd,
En volgt der Englen lied bij 't heilig Haller- zingen.•
ij grijsheids kroon, dáár fiers hem eeuwge jeugd;
Hier
Hier leefde hij in hoop, dáár leeft hij in genieten;
Hier, dankte hij deeds, God voor elke bron van vreugd,
Dáár zie; lij íthoo nen vreugds, nooit op te droogen,, vlie,Een.
Al rouwt dan zijn Gemeente, al fchreit het vriendenoog,
De hoop des wederziens kan 't harte balfem geven,
En van zijn graf Haan wij verheugd den blik omhoog:
Heet fterven was voor hem 't begin van eeuwig leven,
Rotterdam,
J. VAN HARDERWIJK, RZ.
IO Nov. 1831.
,

AAN EENE BEDROEFDE MOEDER.

l.J w zoontje , zat van weenen
En pijn en ongenengt' ,
In de eerde vaag der jeugd,
Ging voor uw oog dan henen ,
En zag uw wreed verdriet,
o Droeve moeder! niet.
Zijn kennis mogt niet groeijen:
In 's levens dageraad,
Die weinig gáren laat ,
Begon de ftorm te loeijen
Hij floot voor 't aardfche licht
Zijn minlijke oogjes digt,
Gelijk liet rogeknopje
oor 't firerpend windgefluit
Zijn teedre blaadjes fluit
Om 't dikgezwollen topje ,
Dat in zijn' eertien bloei
Verderft in de enge boei.
Maas, moeder! droog uwe oogera!
Nu, 's levens leed ontrend ,
Is hem geen finart bekend;
Hij werd uw' liefde ontrogen ,

V
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Om, boven leed en pijn,
Een hemelliug te zijn.
Wat Baart ge dan zoo donker?
Op Vaderlijk bevel,
Ver boven 't liargefoeker,
Is hij bij de Englen wél.
Staak, moeder, dan uw klagen!

Uw' lievling vindt ge weér
•Ie hooger,, reiner fpheer,
Waar ge eens het licht ziet dagen y
Dat -vlékloos u verbeidt,
•In 't tijk der eebiwigheid.
H

.

WELKOMGROET AAN HT LEYDSCHE JAGERKOK1ï'S,, BIJ DES"
ZELFS TERUGKOMST TE LEYDEN.

V 1' elkoin I welke , Pallas-eenzen 1
Echte teelt van die. Godin,
Die het heldenmoed betoonen
Pa'al'de aan kunst en lettermin! ... ,
Neen! geen teelt van eerre moeder,
Die, in heidensch brein geteeld ,
Magtloos, nimmer kind df broeder
Waren xnoed heeft meëgedeeld.
Neen! gij zijt het kroost dier Vaadren,
Wien, aan 't Christendom gehecht,
Nimmer vijand durfde naadren,
A`l's het eere gold en regt.
,

Naauwiijks deed de kreet zich hooren
Van 't benarde Vaderland,
Of uw eed was ook gezworen,
't Wapentuig in uwe hand.
Ja, gij zwoert, in Pallas' tempel,
Trouw. aan Vaderland en Vorst.
Nooit betreên wij weér deez' •drempel ;
(Klonk het uit uw' aller borst)
Nooit, trooit dekken deez' gewelven
„'Onë zoo 'fill en vreedzaam weér;
„ Nooit , nooit mogen wij weér delven
„ Uit den (chat van kunde en eer ,
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„ Zoo ons Vaderland en Koning,
„ Overwaardig al ons bloed,
„ Niet tot dapp're moedbetooning,
„ In den krijg , ontvlammen doet!
Nooit ontvangen Leydens wallen,
„ Waar de fchim van Douza zweeft,
Ons met teeder welgevallen,
„ Waar onze eerzucht flechts naar ttreeft;
„ Nooit, (zoo klonk het uit uw harten,
Neérlands dierb're jonglingfchap I)
„ Nooit zal moedwil Holland tarten,
„ En, wie 't immer hone of trapp' ,
„ Nooit moog' Holland ons, als zonen
„ Van Minerva , hulde bin,
» Nimmer ons weer liefde toonen,
„ Zoo wij voor den vijand vliên ,
„ Zoo wij 't Vaderland niet wreken ,
„ En den vuigen bastaard niet
„ De ijz'ren tanden durven breken,
„ Die bij ons, zoo grijnzend , biedt!
„

Zdó , zoo zwoert gij , dapp're telgen
Van het Nederlandfche bloed !
En, ten fpijt van fnoode Belgen,
Gloeide in u der Vaadren moed.
a, die moed van de oude helden
Gloorde, o Braven! in uw hart:
Beeringen en Leuven melden,
Dat men u niet llrafloos tart.
Dáár, ('kvoel mij de borst ontvlammen
Door uw jeugdig heldenvuur !)
Dáár deedt gij de magt verlammen
Van der Belgen Palinuur (+).
Dáár deedt gij den eed , gezworen
In Minerva's koor, geftand ,
En aan heel Europa hooren ,
Dat geen grond , als Nederland,
Zonen teelt en weet te kweeken ,
Zoo getrouw aan orde en pligt ,
Die Nunn' Koning durven wreken ,
Voor wie de overmagt zelfs zwicht !
(•) Verra deraA1Na.
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Welkom 1 welkom in deez' koren,
Kunst en wetenfchap gewijd !
Zij, wien gij uw' eed deedt hooren,
Juichen om uw' eedien firijd.
Blink' nu in uw heldenhanden,
Wrekers van Oud•Ne@rlands hoon!
Blink' het , meer dan ridderbanden
Vonk'lend, als uw waardig loon,
't Zilv'ren eermetaal , door Maagden
Aangebo8n , voor trouw en moed;
Streel' 't uw oog, o Onverfaagden !
't Is de dank van 't eélst gemoed.
Prijk' weldra ook 't eereteeken ,
Straks gevormd uit Hasfelts buit,
Die, toen de onverwinb'ren weken ,
In zijn' donder werd geftuit;
Prijk', voor 't willig moedbetoonen ,
Kruis en lint op uwe borst!
Draagt het , als regtfchapen zonen
Van Oranje's grooten Vorst !
Welkom ! welkom, kroost dier Vaadren,
Wien, aan God en Land gehecht ,
Nimmer vijand durfde naadren ,
Als het eere gold en regc !
Welkom! welkom in deez' koren,
Kunst en wetenfchap gewijd !
Hier deedt gij uwe eeden hooren ,
Hier ook juichen we om uw' ftrijd.

Leyden, den 23 Sept. :931.

v. C.

DE VAL VAN WARSCHAU.

N

ooit zal een echte Neêrlands zoon
Den lof eens dwingelands vermelden:
In Neérland klinkt geen ílaventoon ;
De zucht naar vrijheid teelt er helden.
Maar -- oproer, dat de wet verfmaadt,
Die telg van 't allerfnoodsc verraad ,
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Waar volksverleiders flechts hun eigen heil van wachten,

Dien afgod van het laagst gemeen,
Dien kweekt geen zucht naar vrijheid — neen!
En Ne@rlands kroost zal fteeds elk' oproerkreet verachten.
O volk! door heldenmoed vermaard,
Maar deeds in flavernij geklonken ;
O Polen! dapperst volk der aard',
Wat kon uw woede dus ontvonken V
Wak 't adeltrots of priesterlist,
(Die voediters van geweld en twist)
Die dus u wroeten deed in eigen ingewtuden i!
De vrijheid was de leus — uw moed
Ontvlamt — gij !tort uw heldenbloed....
En uwe fluvernij was 't doel van dwingelanden.
Diep griefde 't eiken menfchenvrind,
Toen gij dien oproerkreet deeds hooren,
Wat was die vrijheid, die ge, ontzind,
Tot uwen afgod bads verkoren?
Helaas ! gij' hebt haar nooit gekend:
Aan Qavernij is 't volk gewend ;
't Is 'c eigendom, als 't vee, van trotfche wereldgrooten:
Die fnoodaards willen Opperheer
Noch wet , noch regt ; hun roem en eer
Is, 't volk naar vrijen wil in 't diepst verderf te fiooten.
O Warfchau! in uw' ouden wal
Werd eerst de bloedvaan opgefloken;
Straks klinkt alom het krijgsgefchal
Alom was 't oproer losgebroken!
Uw grooten, tuk op mast en eer,
Verraadden hunnen Vorst en Heer;
't Verbond vertrapten zij , zoo plegtig eens bezworen!
Wie beefde niet bij dit bel{aan $
O Warfehau ! gij moest ondergaan;
U wachtte een vreesitik lot, u tot uw draf befchoren!
Daar werd uw vest -een legerkamp,
De burger uit zijn huis verdreven ,
Zij-n erf, bij de algemeene ramp,
Soldaten ten verblijf gegeven;
't Dreigde all' ve rnieling en den dood;
Daar waarden ziekte ea hongersnood,
Als (poken, grijnzend om, langs uw verfperde ikraten;
Daar werd de nem der wet gefmoord ;
Daar vielen burgers, wreed vermoord
Door 'c opgeruid gemeen, nu band'loos, losgelaten!
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Naauw werd uw oproerkreet gehoord,
Of vreeslijk klonk hij door het Noorden;
Een heir van kriigers rukte voort,
En belde naar de Weichfel.boorden
Verfchrikll3k bloedig was de ílrijd ;
Een heldendrom, den dood gewijd,
Stond voor uw wallen pal — 't was fterven of verwinnen 1
Daar fnelden nieuwe krijgers aan ;
Nu • Warfchau ! moest gij ondergaan;
Door vuur en firoomen bloeds rukte uw verwinnaar binnen!

Buigt, Poolfche grooten! 't hoofd nu neer!
Reeds is uw vonnis uitgefproken.
Buigt, trotschaards! voor uw' Opperheer!

Gij-zelf hebt uw verbond verbroken.
Geen faatsverdrag, door u vertre@n;
Zijne oppermagt, zijn wil alleen
Zij voortaan u ten wet! Leert voor uw' Heerfcher knielen!
Gij trapt' uw vaderland in 't flijk;
Hij klinkt het aan zijn magtig rijk.
Bloost, bij der helden asch , die door uw fnoodheid vielen 1

Haarlem, den Ia Nov. t33r.

P, MABá, JR.

11ERINNERILIG AAN DE INTREDE VAN Z. K. H. DEN PRIN$E
VAN ORANJE BINNEN AMSTERDAM, DEN 17 SEPTEMBER I831.

't achtbaar hoofd, met nieuwen glans omvonkeld,
H oe beurt0gijAmlierdam
! zoo fier omhoog

Gezeteld aan den vloed , die uwen wal doorkronkelt
En kabb'lend zwiert door boog bij boog!

Gij fiert u als een bruid, en prijkt met bloem en loover,
Geplukt in Floras fchoontien gaard ;
De herfst blies er wel reeds zijn' kouden adem over,
Maar veel bleef voor uw' krans gefpaard 1
Zie 1 zelfs Natuur vindt aan uw' tooi een welbehagen;
De lang bewolkte najaarstrans
Hervormt zich in azuur, en als in lentedagen
Weérkaatst het (iroomnat Phebus' glans!
Het jubelende volk vloeit zaam in duizendrallen;,
't Ontboezemt kreten, nooit gehoord,
Die dond'rend opgaan in uwe uitgefirekte wallen,
Wier galm het luchtgewelf doorboort!
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Maar, lokt Verbeelding niet, bij ruim gevierden teugel,
Me op haar bedriegelijke baan?
Of draagt geen zoete droom mij heen op gouden vleugel ,
En blinkt niet Romes glorie me aan?
Neen! 't is geen valfche fchijn, maar voor de ontvlamde zinnen
Staat alwat groot in zich vereent!
De aloude Tiberfiad haalde ook haar helden binnen,
En vierde hen in praalgetleent';
Haar grootheid bleef in 't flof der eeuwen weggezonken;
Geen Scipio verrees er we@r,
En in haar nagefacht, in priesterboei geklonken,
Herkent men 't voorgeflacht niet meer!
Maar anders is 't met u, Vorttin , die in de baren
Van 't bruifend IJ uw voeten wascht!
Dat Rome blooz' bij haar roemruchtige adelaren ;
Uw' fchouder drukt geen fchandelast!
Gij, trotsch op Ruiter's graf, wiens lof de faamblijft fpreken,
Kunt fier nog pronken met zijn vlag;
Want een van Speyk mogt gij aan uwen boezem kweeken,
In wien men Claesfens wederzag!
Gij, voorbeeld in de zucht voor eendragt, wet en orde,
En baak voor 'c veege vaderland,
Toen elders de oproervaan door een gevloekte horde
Bij helgefchazer werd geplant!
Gij moogc d' Oranjeheld een' zegetoon doen hooren,
Uw' Nasfau kranfen met laurier,
Die van zijn zegekoets uw' groet reeds komt te voren,
Bevallig en met ed'len zwier.
in hem , die , nu een jaar geleden
Het gruw'len-telend oproernest
Met ridderlijken moed zoo fier dorst binnentreden,
Zich wijdende aan 't gemeene best!
Verlustig

U

In hem, die, even fier ten heil'gen strijd gevlogen,
Als Maurits voor oud Neêrland vocht,
En ons door zijn beleid en zegerijk vermogen
De aloude glorie wederkocht !
Wee hem, die d' edlen Vorst uw vest zag binnenkomen,
Den luister van zijn' heldenham ,
En niet zich in den tijd der vad'ren weg kon droomen,
liet hart in laailen gloed en vlam!
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Uw jaarboek blijv' dien dag voor 't nageflacht bewaren;
Dien dag, aan zoo veel fchoons gewijd!
Gij moogt er, Amiterdam ! met zelfgevoel op tiaren,
De rustver(toorderen tot fpijt!
0 1 dat aan Seines , dat aan Weichfels oeverboorden,
Waar vuige bloeddorst offers gaart,
De wreedaards eens den kreet van trouw en liefde hoorden,
Die zich aan Amflels golfflag paart 1...
Blijf, IJflad ! met Gods hulp , vrij van onzinnig dwalen 1
Blink in den nacht met flarrefchljn !
Dan zult ge eens aan de kroon, waarmee Euroop mag pralen,
De blankile van haar paarlen zijn!
AAN LIGTZININIGS RIJKRN, BIJ DEN WINTERNOOD DER ARMEN,

W

anneer ge, o Rijken 1 mildbedeelden in dit leven !
Bij 't prachtig winterfeest, de weelde u ziet omzweven;
Ge u baadt in 't fchittrend lichr van fpiegels , van kristal,
Van goud, van zilver, van een lampenkroon, wier luister
En maan en flarren tart, der armen lamp in 't duister;
En heel uw danszaal dreunt van juichend vreugdgefchaI;
Wanneer een zilverklank voor u de fombere uren
Herfchept in blijden zang, die d' armoede eindloos duren
Bedenkt gij dan wel eens, dat een natuurgenoot,
Van koude en honger flaauw, veelligt, in 't nachtlijk donker,
Voor uw paleis vertoeft, en opziet naar 't geflonker
Van uw verguld vertrek , en zuchten (laakt als lood?
Denkt gij we l eens aan hem , wien fneeuw en ijzel prangen;
Dien vader des gezins, floor wanhoop fchier bevangen
Eu zonder werk en brood? Hij hongert, en gij brast !
Ach ! zegt hij, zoo veel weelde en overvloed voor éénen !
Wat heil geniet die man ! Het fpeelgoed van zin kleenen,
Wat fchat aan brood lag daar niet voor de mijnen in!
Aan zoo veel overdaads !telt hij zijne armoê tegen:
Zijn haardfleé zonder brand; zijn nooddruft allerwegen;
Zijn kindren uitgevast ; zijn vrouw in beedlaarsdragt;
En, op een luttel Ilroo, zijne oude moeder, zwijgend
Terneérgeflrekt en naar den jongl{en adem hijgend ,
Reeds koud genoeg voor 't graf, dat zij verlangend wacht!
't Is God, wiens wil het dus beftemde , en, op deze aarde,
Deez' met den last der zorg en 's levens ramp bezwaarde,
Dien, bij min deugd, meer deel in aardfchen voorfpoed fchonk;
Er zijn er, voor 't banket des levens uitverkoren,
Wien 't lot, bij hun geboorte, een hem: Genieti deed hooren,
Terwijl de kreet: Ontbeer! den meesten tegenklonk.
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Dit fomber denkbeeld, dat zich glimpen laat noch weren,
Het is een doorn in 't vleesch voor hem, die moet ontberen:
Gij, Rijken van een' dag, door Weeldes droom misleid,
Zorgt, dat niet hare hand u roove , of doe ontzinken,
Die overtollighe@n, the velen fmartlijk blinken;
Maar gunt den edlen roof Hechts aan Liefdadigheid I
Ja, aan Liefdadigheid , der armen Gcd beneden;
De moeder Reeds van hen, die hier op distels treden;
Die fchraagt, wat rijken vaak verfchoppen met den voet;
Die, Jezus' beeld op aarde, alleen voor andren leven
En, moet het zijn, zichzelv' voor hun behoud wil geven;
Die zegt, als Hij: Eet, drinkt! het is mijn vleesch en bloed!
Dat zij, Liefdadigheid, u 's Ievens ruime gaven
Als leen hefchouwen doe, om hongrigen te laven
Juweel of parelfnoer, hoe fchittrend het ook zij,
Verfpreldt een' heldrer glans, ja krijgt eerst echten luister,
Wanneer 't den naakte kleedt, en licht fchepc in het duister,
Voor een bedrukt gezin , der wanhoop ligt nabij.
Geeft, Rijken! De aalmoes laat gebedsverhooring wachten.
Ach! zoo een grijsaard op uw' dorpel moest verfmachten;
Door zwakte en ouderdom gebragt ten bedelhaf;
Zoo 't fchamel weesjen op de kruimkens zich vergastte,
Den disch ontvallen, waar ge in weelde en wellust braste,
Gods aanfchijn wendde zich in toorne van u af.
Geeft, Rijken! opdat Hij, die zegent uit den hoogent,
U op een bloeijend kroost met dankbaarheid doe bogen;
Uw wijnhok zoete vrucht in volle kuip moog' bin;
Uw fchuren onder 't wigt der rijpe granen kraken;
Uw ziel door weldoen zich in liefde moog' volmaken,
En gij in uwen droom eene Englenwacht moogc zien!
Eenmaal verfchijnt de dag, dat de aarde ons zal begeven.
Liefdadigheid alleen maakt rijk voor 't andre leven.
Geeft, Rijken! Hier reeds loont ze , en adelt uw bettaan.
Dat de arme, wien uw feest de droeve ziel doorboorde,
Wien uwe weelde ligt tot zondig morren fpoorde ,
U eens 't getuignis geev': Hij heeft ons wèl gedaan
Geeft, Rijken 1 opdat Hij , die voor ons heeft geleden,
Die de armen Zijne plaats bil ons wil doen bekleeden,
U liefhebb', naar gelang gij deel naamt in hun lot!
Geeft, Rijken! opdat eens, ten zoen van uwe zonden,
Een Lazarus , een magag beedlaar word' gevonden ,
Wiens voorfpraak, wiens gebed u zaligfpreekt hij God!
(Naar her Fransch van vie To a nu a o)
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uitengewone gebeurtenisfen en voorvallen, die, uit
B
eigen aard, het gemoed op eene treffende wijze aandoen,
ontwikkelen tevens in den menfchelijken geest nieuwe
en te voren als 't ware fluimerende aandoeningen ,
gewaarwordingen en denkbeelden , maar die, naar ieders
individualiteit en denktrant gewijzigd, niet zelden zoo
zeer fchijnen uiteen te loopen, dat men zich te regt
verwonderen moet over het verfchil der refultaten , wel
individus, ten aanzien van ééne-ke,dornfchi
en dezelfde gebeurtenis , worden afgeleid.
Deze algemeene opmerking geldt ook den jongst geeindigden veldtogt , en de verfchillende befchouwingen ,
waartoe dezelve bij velen onzer ernftig en gemoedelijk
denkende landgenooten aanleiding heeft gegeven. Immers , terwijl fommigen aan dien firijd en deszelfs roem
uitkomst niet warme vreugde en erkentelijk gevoel-rijke
van dankbaarheid aan God gedachtig waren, ontbrak liet
niet aan de zoodanigen, die, op hunne beurt, van krijg
en bloeditorting af keerig , hoogst ongaarne, door woord
of daad , iets zouden toebrengen , om den oorlogzuchtigen geest onder onze landgenooten nog meer aan te
wakkeren en op te wekken.
Schrijver dezes leerde deze denkbeelden , bij verfchillende gelegenheden , kennen. Hij voor zich deelde in
de denkbeelden der eerstgenoemden, zonder daarom de
gevoelens van andersdenkenden te veroordeelen. Integendeel vond hij dezelve eene nadere toetfing overwaardig;
en , deelt hij de flotfom zijner overwegingen te dezer
plaatfe mede , het is in de overtuiging , dat hij hierdoor
welligt eenig nut Richten kan.
Onze vrouwelijke landgenooten ziet men niet zelden
Fff
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onder de voorlianders van de leer des vredes zich féharen ; en is het te verwonderen, dat vooral de teedere
kunne van krijg en bloedítorting gruwt? of kan het bevreemding wekken , dat de Nederlandfche vrouw of
maagd , die , door zuivere vaderlandsliefde gedreven , den
geliefden echtgenoot, zoon of broeder niet terughield
om ten árijd te gaan, toch eindelijk, nu geliefde betrek
doel Ronden aan vijandelijk vuur en faal -kinget,
voor alwat oorlog heet terugbeeft ? Neen , voorzeker!
en men befchuldige het zwakkere geflacht hier vooral
niet van gebrek aan vaderlandsliefde , of van lafhartigheid.
Of behoort er geen moed toe , geliefde betrekkingen aan
te moedigen tot eene onderneming, waarvan men de gevaren kent, en de verliezen berekent, waarop ons dezelve , in onze dierbare bloedverwanten , kan te ftade
komen? En lijdt niet de zwakke vrouw meer, door
zorg en angst voor hare geliefden , dan wanneer zijzelve, met en nevens hen, een dreigend gevaar ging trotferen ? In hoe vele gevallen is niet Bene pijnlijke onzeker
grievender, dan eene ramp , die ons werkelijk trof ;-heid
en wij -- wij zouden dan de fmartelijke uitlatingen van
het vrouwelijk gevoel miskennen , en dezelve aan laf
weekhartigheid of egoïsme toefchrijven ? --. On--heid,
mogelijk!
Dan , het ontbreekt ook niet aan de zoodanigen , ook
onder onze mannelijke landgenooten , die uit grondbegin•
fel afkeerig zijn, den krijgshaftigen geest onzer natie
aan te wakkeren. Volgens hunne overtuiging verdient
geen krijg den naam van heiligen oorlog, aangezien het
krijgvoeren in kennelijke we@rfpraak is met het Evangelie des vredes en der liefde, en alzoo , ftrijdig met Gods
wil, den Christen geenszins betaamt; terwijl het integendeel zijn pligt is en blijft , tot het vernietigen van
allen oorlog mede te werken.
Wie zou deze grondbeginfelen niet van heeler harte
toejuichen , en den echt-Christelijken zin niet eerbiedigen , die in dezelve onmiskenbaar doorf}raalt ? grondbeginfelen en gezindheden, die dan ook elders het aanzijn
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hebben gefchonken aan genootfchappelijke vereenigingen
tot het affchafen van allen krijg, en die voorzeker de
toejuiching van eiken vriend der menschheid overwaardig
zijn , ook zelfs dán , wanneer eene zoo edele bedoeling
geenszins naar wensch moge slagen; even gelijk dit,
doorgaans, met de meeste menschlievende pogingen het
geval is geweest, en wel altoos zal blijven. Immer
fchenkt het toch het zoetfle bewustzijn , naar vermogen,
het goede gewild te hebben.
Op deze wijze aan de voorflanders van het door ons
aangewezen grondbeginfel alle regt latende wedervaren ,
zal men ons wel niet van partijdigheid in ons oordeel
befchuldigen , wanneer wij onze denkbeelden over hetzelve mededeelen, met die heuschheid, welke wij aan
eiken menfchenvriend zoo gaarne doen wedervaren, ook
dán, wanneer wij met hem, in wijze va,i befchouwen,
vermeenen te moeten verfchillen.
Ook wij zouden den dag zegenen, waarop alle volken
der wereld , ongeveinsd , toetraden tot het heilig verbond, dat het oorlog van den aardbodem verbande ; en
offchoon de tegenwoordige gefteldheid der volken het
aanbreken van dien dag des heils nog in de verre toekomst verborgen houdt, zoo gelooven wij toch, op
grond van Gods onfeilbare openbaring, dat de tijden
eenmaal komen zullen , wanneer men de zwaarden tot
fpaden en de (piefen tot Pikkels fmeden zal. Dan, terwijl wij die heilrijke toekomst verbeiden , blijft de wereld
wat zij is , en is zij nog geenszins wat zij kon en behoorde te zijn -- een verblijf van vrede en liefde; en,
daarenboven , beftaat er tusfchen theorie en praktijk een
merkbaar onderfcheid ; terwijl men altoos wel zal doen ,
bij de bevordering van het goede , tijden en omftandigheden in aanmerking te nemen.
Men kan, het is waar, niet het Evangelie in cie hand,
waarin gefchreven flaat : zij, die het zwaard nemen ,
zullen door het zwaard vergaan, aantoonen, dat liet
krigvoeren den Christen niet betaamt ; maar evenzeer
lezen wij in dat zelfde Evangelie: Ik ben niet gekomen
Fffn
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om vrede op aarde te brengen , waar het zwaard. En
alhoewel men deze woorden geenszins op het doel,
naar op de gevolgen der Evangelieverkondiging, in eene
zondige wereld, behoort toe te pasfen, zoo leeren wij
toch hieruit , dat verdeeldheden , ergernisfen , tweedragt
en vijandelijke gezindheden en gedragingen, door het alziend oog des Goddelijken Leeraars, in volgende tijden
werden te gemoete gezien. Op die wijze ontftonden dan
ook, om van niets anders te gewagen , ten tijde der ge
Kerkhervorming , in Boheme , Duitschland en-zegnd
de Nederlanden geweldige beroeringen en oorlogen ; en
wij aarzelen niet, den ftrijd onzer vrome vaderen tegen
P iii L I P S en zijne Spaanfche Inquifitie een' heiligen oor
te noemen.
-log
En welk oordeel zullen wij vellen over den tegenwoordigen kampílri1d met België? Is dezelve , wanneer wij
den aard, de geffteldheid en godsdienstbelijdenis der bewoners van Zuid en Noord in aanmerking nemen , in
het wezen der zaak , wel iets anders, dan een (Irijd tusfchen de onderdanen van het rijk des lichts en het gebied
der duisternis? en, bijaldien men ook alleen haat kundigebeweegredenen voor den fchandelijkflen afval wilde
laten gelden , dan nog is waarheid, regt en goede trouw
aan onze — logen, onregt en verraad aan de zijde der
Belgen ; en is alzoo een krijg , dien zij ons , en niet
wij hun, aangedaan hebben, niet te regt met den naam
van heiligen oorlog te bef'empelen ?
Men misduide hier echter onze meening niet. Want
alhoewel wij niet aarzelen , aan onzen tegenwoordigen
kamp{Irijd met België den zoo even genoemden naam te
geven , zoo doen wij zulks niet , omdat wij den oorlog ,
als zoodanig befchouwd, voor iets heiligs houden; maar
omdat de beweegredenen, die ons noodzaakten het zwaard
aan te gorden, eerwaardig en — in zoo verre men van
iets menfchelijks dit woord mag bezigen — heilig zin.
Zij, die een tegenovergefteld gevoelen zijn toegedaan,
zullen, wij vertrouwen dit gaarne, meer gewigts hechten aan den geest , dan aan de letter der Goddelijke ge-

IN BRLCIiL

75

boden , waarbij , onder anderen , ook de doodlag ver.
boden wordt; terwijl intusfchen in die zelfde openbaring
gelezen wordt , dat het verflaan van een' dief, in het

doorgraven gevonden wordende, niet als bloed/chruld zou
worden gerekend. Duidelijk blijkt hieruit, dat liet denk
zelfverwering aan deze Goddelijke wetsbepa--beldr
ling verbonden is ; en het is dit denkbeeld , hetwelk
wij , zoo lang de krijg deze aarde zal beroeren , aan
onze beflisfing over het regtmatige of onregtmatige van
eiken oorlog wenfchen te verbinden. En wie was , in
den krijg met België, de aanvallende partij'? Laat de
feestdag van 's Konings verjaring , in 18 30 , deze vraag
beantwoorden!
Met andere woorden : ware de krijg, die ons op zoo
vele opofferingen , verliezen en tranen is te traan gekomen, aan onzen kant toe te fchrijven aan de verderfelijke bedoelingen van eerzucht , veroveringsgeest en gewaande Vorftengrootheid, dan — wij bekennen dit openhartig -- zouden wij onze landgenooten even min ten
firijde nopen, als wij ten jare I8II en i8i daarvan
ons af keerig betoonden ; maar thans , nu wij door
Vorst en vaderland, voor de zaak van waarheid en regt,
ten firijde worden opgeroepen , en ons geene andere keuze overig blijft, willen wij ons volksbetlaan en onze
onafhankelijkheid niet verliezen , nu vreezen wij niet,
onze vredelievende natie in een oorlogzuchtig yolk te
zullen herfbheppen , wanneer wij hen blijven aanmoedigen
voor liet vaderland te flrijden , of hen openlijk vereeren ,
na den terugkeer uit eenen voor hen zoo roemrijken krijg.
Wij vereeren alle philantropifelie begrippen, die hunnen
gronddag uit de leer van het gezegend Christendom ontleenen , maar erkennen tevens de mogelijkheid , dat
dezelve, onder zekere omftandighcden, overdreven kunnen worden. Ook wij noemen den krijg een montier,
en het voeren des oorlogs eene pest der aarde ; en wij
zegenen het nagelacht , dat de koesterende zon van
eenen algemeenen en eeuwigen vrede over liet wereld-
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rond zal zien opgaan ; ja, wij juichen elke poging toe,
die dezen zaligen tijd voor het menschdom , vroeger en
vroeger, kan doen geboren worden; maar, waar onregt
en geweld het geluk eens volks op het fpel zetten, daar
is,l naar onze overtuiging, in de tegenwoordige gefieldhe d der wereld , een oorlog, uit zelfverwering ontfiaan, geenszins ftrijdig met onze Christelijke roeping.
„ Maar — vraagt men ons — is dan de Christen
„ niet verpligt , naar vermogen , alles aan •te wenden ,
„ wat dienstbaar zijn kan, om het oorlog van de wereld te doen verdwijnen ?" — Voorzeker! Dan , in de
aanwending der middelen hiertoe ga men met bedachtzamen ijver te werk ! Ons komt het voor, dat althans
individuele invloed hier meer negatief dan pofitief,, met
eenige vrucht , zal kunnen werken ; immers hebben individus , als zoodanig , zitting noch ftem in de kabinet
geheel , worden aldaar-tendrVoi,vhet
de grondbeginfelen van het Evangelie hoogst zeldzaam
op den voorgrond gezet. Onzes inziens berust onze
verpligting in dezen , eergel jk , in het aanwenden van
alle gepaste middelen, om de rampen en jfelijkhcden
des oorlogs, waar en zoo veel mogelijk is , te verminderen. Hoe veel goeds heeft hier niet reeds het Christendom ge[iicht ; maar hoe veel meer blijft aan hetzelve
nog te verrigten overig ! En, ten andere , behoort
elk Christen , naar zijn vermogen , en vooral in zijnen
kring, zich te bevlijtigen, om den afkeer zijner Medechristenen tegen eiken onregtvaardigen oorlog op te
wekken. Wordt die afkeer , meer en meer, algemeen ,
en gaat deze, eindelijk, tot de rij der volksbegrippen
over; wordt deze vooral der jeugd ingeboezemd , en
ontvangen de natiën eenmaal , uit deze aldus voorbereide
jeugd , hare toekomende wetgevers , — dan mogen de voor
vredes de blijde hoop beginren te voeden -ftanders,
dat de toekomst, eenmaal , onder den zegen van boven,
hunne fchoone vooruitzigten verwezenlijken zal. Maar —
wie onzer zal leven , wanneer de Heere dit zal doen
gefchieden ?
,
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„ Het is bekend, dat cie zaak der oproerige Iielgcw
„ geruimen tijd werd goedgekeurd en toegejuicht door
zoodanige buitenlanders , die tot de liberalen behoo„ ren of willen behooren. Men deed het voorkomen,
„ alsof een onderdrukt volk, een ondragelijk juk afwer„ pende , tegen het geweld van willekeur en dwinge„ landij worftelde. Wij , die met deze verbijsterde
Belgen jaren lang onder dezelfde wetten leefden, wij
„ Weten, dat het oproer aan geheel andere oorzaken
„ toegefchreven moet worden. En buitenlands begint
„ men ook meer en meer naar waarheid te oordeelen
„ over den lang en listig voorbereiden opfland. Welligt zal liet fommigen der Lezeren van dit Mengel„ werk niet onaangenaam zijn, hier medegedeeld te vin„ den, wat over de gebeurtenisfen in Belgié wordt ge„ zegd in een zeer liberaal Duitsch Tijdfchrift , welks
firekking kenbaar is aan de zinfpreuk : Voorwaarts ! —
„ Wij nemen dus daaruit het volgende over."
Velen in Duitschland en elders hebben (in den beginne vooral) den Belgifchen op[l:and uit een geheel ver
oogpunt befchouwd , alsof liet volk reden had ,-kerd
om tegen den Koning der Nederlanden zich te verzetten. Maar zij , die liet gedrag der Belgen eerst aan vaderlandsliefde meenden te moeten toefchrijvcn, kenden
den eigenlijken toeftand van België niet , en hadden
geenszins opgemerkt , wat federt 1814 aldaar gebeurde.
Te onregt heeft men ook liet Brusfelfche oproer gelijk
willen Hellen met de omwenteling, die een weinig vroeger te Pars plaats had. Tusfcher beider oorzakeni en
bedoelingen is een zeer groot verfchil. Hij dwaalt derhalve, die de zaak der Belgen naar die der Franrchen
zou willen beoordeelen.
Tusfclhen de Franfc/ie OMWENTihING van 1830 en
liet OPROER der Belgen is wel gelijkheid, maar alleen
-
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in omgekeerde rede. De Franfche omwenteling was
tegen eene Jezuitsch gewordene Regering gerigt, en
had in het algemeen ten doel het verdedigen van de belangen der menschheid
verlichting, be/chaving, yr jheid — tegen de pogingen , die aangewend werden , om
den geest des tijds in Frankrijk te onderdrukken, en
de duisternis der Middeleeuwen terug te brengen; in
België daarentegen , wil eene Jezuitsch Ultramontaanfche partij, die het domme volk heeft weten op te
winden , den geest der verlichting , in welken de Nederland/che Regering ook ten opzigte van liet RoomschKatholieke België in het algemeen federt 1814 gehandeld
heeft , beftrijden , en hare eigene belangen in de plaats
van die der menschheid flellen
hare eigene belangen
tegen de verlichting der negentiende eeuw doen gelden.
Frankrijk wilde voorwaarts en België vil — rugwaarts! Dat wil België, zoo men namelijk hier van
België in het algemeen, en niet veeleer van het door
die Monnik Jezuitfche Roomsch-Paufelijke partij opgezette en verbijsterde gedeelte der bevolking fpreken
moet. Het is de duistere geest der terugwerking , die
tegen de Nederland/che Regering zich verzet, maar die
den vorm en het gewaad van eene tegen willekeur ftrijdende tegenkanting heeft aangenomen. Het is Hechts
het drijven van eene zekere Priesterpartij , die zich vijandig - toont tegen alle vrijheden, welke ten gevolge van
toenemende ontwikkeling thans dringende behoefte zijn
geworden -- van die onverdraagzame partij, welke ,
tegen eene Protestantfche Regering, die, in den echten
geest van het Protestantismus, billijke vrijheid in alle
opzigten , zoo veel mogelijk , poogde te bevorderen ,
zich aankantende, federt 1814 in het geheim en openlijk
werkte, om haar doel te bereiken. Die partij der fluwe
Ultramontanen is immers tegen vrijheid in het godsdienflige , tegen gelijkheid in burgerlijke regten, en tegen
zoodanige vrijheid der drukpers , als er voor alle onderdanen in het Koningrijk der Nederlanden beflaat ! Zij wil
elke andere Godsdienst uitsluiten , en verlangt voor zich
—
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boekenkeur en geestelijk oppertoezigt ! Men weet maar al
te goed, welke listen zij gebruikt heeft ten opzigte der
vrijheid van drukpers en van het openbaar onderwijs, dat
aan de zorg der Regering was toevertrouwd. Moge ook
de Nederlandfche Regering foms in de keuze der middelen
misgetast hebben; moge het waar zijn, dat er gebreken in
het befluur plaats hadden , en dus de Belgen met reden
over bezwaren konden klagen, — ieder, die den gang der
zaken in België van 1814 af oplettend gadegeflagen , en
de listige kabalen eener woelende Geestelijkheid opgemerkt
heeft, kan niet het min[le daarover in twijfel zijn, dat
deze Jezuitfche partij van die mistlagen , gebreken en
bezwaren op eene flimme wijze gebruik wist te maken,
om , onder zekere voorwendfels , een groot gedeelte der
bevolking dienstbaar aan hunne eigene geheime oog
te maken en tot openbaren opf'cand tegen de Re--merkn
aan
te zetten. (*) De eigenlijke oorzaak van al
gering
het gebeurde is te zoeken in de, woelingen van zekere
heerschzuchtige partij in België. Had het volk al reden
tot ongenoegen over mislagen en gebreken in het befluur
gehad, deze ontevredenheid zoude zich geheel anders,
dan in de dagen van September, geopenbaard hebben.
Slechts kwalijk gewijzigde godsdienstijver, opgewekt en
onderhouden door die fez uitsch Ultramontaanfche partij,
kon zoodanigen tegenftand veroorzaken. Van de ftaatkunde,
welke twee landen van zoo verfchillende ontwikkeling
vereenigde, wordt hier niet gefproken. Men neme echter in aanmerking, dat fommige mislagen en gebreken
in het beftuur, waarover de Belgen misfchien niet reden
konden klagen , niet zoo zeer aan de Nederlandfche Re(*) De door Jezuiten bewerkte volksbewegingen in België
leveren een nieuw en fprekend bewijs, hoe die huichelaars
alle kleuren en maskers weten aan te nemen en elk middel
te gebruiken, om tot hun doel te geraken. Dán zijn zij
het gevaarlijklle, wanneer zij, gelijk in België, de rol van
liberalen fpelen. Hier geldt dus het oude fpreekwoord: „Als
de vos den zedemeester begint uit te hangen, dan is het:
boer! pas op je kippen !"
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gering te wijten zijn. Omtiandigheden gaven er aanleiding toe. Tusfchen twee zoo ongelijkfoortige deelen
kon de vereeniging niet anders , dan op zeer onvolkomene wijze , plaats hebben. De fchandelijke woelingen
der Ultramontaanfche partij en de daardoor veroorzaakte
omwentelingsgeest deden heilzame pogingen der Regering
mislukken. Door die tegenkanting vooral kwam het ,
dat er fouten begaan werden. En de eigenlijke raddraaijers , fteeds naar vaste plannen te werk gaande , waren
ílim genoeg , om , het zij dan wezenlijke , het zij voor
gebreken in het beftuur zich ten nutte te ma--gewnd,
ken , ten einde alle de maatregelen der Regering verdacht
te doen voorkomen.
Het oproer der Belgen is niets anders, dan firijd der
duisternis tegen het licht. De Nederlandfche Regering
wilde volksverlichting bevorderen. In Frankr ijk (vo oral tot aan Julij 1830), in Spanje, Italië, in een gedeelte van Zwitferland en Duitschland ílreed en (irijdt
nog zekere lichtfchuwe partij op gelijke wijze. De ge
onzer dagen geeft belangrijke wenken. Die-fehidns
opmerken wil, kan veel leeren. Rome, het Paufelijk
Rome, blijft Heeds Rome, ook in de negentiende eeuw,
en laat geene pogingen onbeproefd, om de voorwaarts
gaande volken met het fijuigefponnen webbe zijner hicrarchij te omgeven en in hunne beweging tegen te houden,
of op de verlatene paden der Middeleeuwen terug te leiden. Rome wil rugwaarts; de wereld wil voorwaarts --vat willen de Regeringen?
,
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Aan den Heer Redacteur der Vadcrlandfche Letteroefeningen.
Mijn Heer en Vriend

In den Recenfent, ook der Recenfenten, voor dit jaar
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1831, No. V. bl. 216, 217 van her Recenfiewerk,
vond ik het verflag van de Epistolae HUG 0 N I S
G R O T I I ineditae , onlangs door de derde klasfe van het
Koninklijk Nederlandsch Inilituut uitgegeven, en aldaar,
in eene aanteekening No. i , het volgende : „ Er zijn
„ ook nog twee Latijnfche Brieven van D E G R O O T
„ afgedrukt in Infignium Virorum Epistolae , e Biblio„ thecd j. o. MEE L 11 , editac flm /lelodami 1701 , bl.
„ lo , z, beide gefehreven aan zijn' Broeder , s Febr.
en io Mei 1620, noen DE GROOT nog Penfionaris
„ van Rotterdam was. Dezelve zijn in geene der twee
genoemde verzamelingen (namelijk die van B LA E u en
III EE R MA N) opgenomen." — Hierop valt het een en
ander aan te merken.
I. Men mag zich verwonderen , dat de Heer Aanteekenaar flechts twee Brieven van D E G R o o T, in de verzameling van ICI E E L 1 U S op bl. lo, 12 uitgegeven, vermeldt,
en geen gewag maakt van eenen derden en veel belangrijkeren, aldaar te vinden op bi. 17 —a3, gefehreven
aan den Groot-Zegelbewaarder van Frankrijk L I G RE
(A L 1 G R I U S) op den 25(len April 1624.
2. Het is vreemd, dat, wegens de Brieven, door DE
G R 00 T in i6$o aan zijnen Broeder gefchreven , gemeld
wordt, dat hij toen nog Penfionaris van Rotterdam was.
Met de daad hield hij toch op dat te zijn , toen hij in x618
gevangen, of althans toen hij, in 1619, tot eeuwige gevangenis veroordeeld werd ; fchoon hij zelf zich altijd,
uit hoofde van zijne overeenkomst met de flad Rotterdam , bij de aanvaarding zijner bediening , (houdende,
dat hij van dezelve niet ontzet kon worden buiten zijne
toeftemming) als zoodanig bleef aanmerken : gelijk hij er
dan ook , zoo als zaakkundigen weten, geen aff}and van
deed, vóór dat hij, door het Hof van Zweden, als
Ambasfadeur bij dat van Frankrijk, was aangefteld, en
Rotterdam daarna aan zijne Erven uitkoop heeft moeten doen van hetgeen van die ftad , als aan hem ver
tijd , gevorderd-fchuldigars,topemldn
werd. Maar de Brieven zijn uit den Loeveu1einfchen
.
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kerker gefchreven , en dit had er dus mogen worden
bijgevoegd.
g. Den Schrijver der aanteekening fchijnen onbekend
gebleven te zijn H U GO N I S OR 0 T 11 Epistolae fcx
ineditae , edente A D R. S T 0 L K E R, Lugduni Batavorum Typis D. DU MORTIER ET FILII, 18o9. 8vo.
Het is waar, (en het geeft mij genoegen, dit hier zelf
te mogen opmerken) dat ik, toen ik die zes Brieven
uitgaf, aan de verzameling van M E E L 1 U S geene kennis had, en dus dezelfde drie, daarin voorhanden, en
bij mij, met vele anderen, in handfchrift berustende,
en in B L A E U'S verzameling niet voorkomende, verkeerdelijk voor onuitgegeven gehouden heb. Doch de
drie overigen, de een aan G. j. v o s s I u s, de ander
aan CHR « CASSIus, de derde aan j o. ARN. CORvi NU S gefchreven, zagen , mijns wetens , te voren
nooit het licht.
Ik voeg hier nu bij, dat nog twee andere Latijnfche
Brieven van D E GROOT , door B L A E u noch MEER.MAN opgenomen, beide aan PETRUS C U N A E U S
in 1616 en 1617 gefchreven, voorkomen in P. C U N AEI
et doctorum Virorum ad eundem Epistolae, gedrukt
te Leiden bij P. VAN DER AA, 17,15. 8vo. op pagg.
98 en Ioo. Weligt fchuilen elders nog meerdere; en
zoo men 's Mans Franfche en. Nederduitfche Brieven
wilde uitgeven , (gelijk de Heer D1 1; E R M A N er één ,
In de eerstgemelde taal , heeft opgenomen) zoude daarvan een nog al aanmerkelijke bundel te maken zijn.
Nog iets te dezer gelegenheid. In mijn woord aan
den Lezer, bij mijne uitgave der fex Epistolae , had
ik gefchreven: fide optima illas defcripfi, nec vereor, ne difficulter fe rerum gnaris genuinos G a O T i I
foetus esfe fint probaturae. Een der toenmalige Recenfenten , (ik weet niet meer, welke) de uitgaaf aankondigende, beweerde , dat ik had behooren te fchrijven ne
NON difficulter. Ik was en ben nog van ander gevoelen.
Ik dacht, dat difficulter de verlangde herhaling der ontkenning bevatte, dewijl zij hetzelfde is als non facile.
ADR. STOLKER.
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(Tweede drtikel.)

A

lles, wat betrekking heeft tot deze zaak, verdient op.
merking; en ik flel mij voor, om , voortgaande, alles, wat
meer en meer inlichting daaromtrent kan geven; te trachten
te noteren. Voor ons land is deze zaak ongemeen belang
bij eene niet geheel onmogelijke uitvoering van-rijk:want,
het bedoelde ontwerp, zou zulks eene volkomene verandering in de zeevaart te weeg kunnen brengen; terwijl de weg
naar onze Oostindifche bezittingen wel de be'ft zou bekort
worden.

In het voorgaande artikel over dit onderwerp (Letteroef.
No. XIV.) is er een algemeen overzigt gegeven van de betrekkelijke hoogte der beide zeeën aan weerzijden van de
landengte van Panama, zoo als zulks in 1828 en 1829 door
de Heeren LLOYD en PALMARK bij naauwkeurige waterpasfing bevonden is. De navolgende bijzonderheden worden
grootendeels gegeven in de Nouvelles .4nnales des Voyages van
Nov. en Dec. 1830.
Het fchijnt , dat, bij alle vroegere onderzoekingen van ge.
leerden of reizigers, welke dit gedeelte van Amerika hebben
bezocht, heeds de gelegenheid verzuimd is, om eenig bepaald onderzoek hieromtrent te doen , of wel , dat de pogingen , daartoe aangewend, mislukt zijn. Toen onder anderen
de Franfche Akademisten B 0 U G U ER en LA C ON D AM I N E
zich in 1735 naar Quito begaven, om de drie eerfie graden
van den Meridiaan te meten , en zij over de landengte van
Panama kwamen, waren zij wel voorzien van barometers,
maar verzuimden er zich van te bedienen, toen zij zich van
Porto-Bello naar Panama begaven ; waardoor zij dan ook niets
omtrent de hoogte van dit fcheidingspunt 'der wereldzeeép
konden bekend maken.

Don ANTONIO DE U L L O A, die in de Commisfie der
Graadmeting was , beproefde wel om eene barometrifche hoog.
temeting te doen; maar de hoogten, door hem in zijne Ob
fervacfones astronomicas y nauticas bekend gemaakt , hebben
echter, volgens de Anna/es des Voyages voornoemd, uitkom lien gegeven , die wel zesmalen te groot zijn zouden (*)•
(*) Men vindt echter in het gemelde artikel geene vol
bewijzen, dat deze opgaven van U L L 0 A zoo veel-doen
-
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Sinds de meting der drie graden bij Quito, en derhalve
finds meer dan 8o jaren , is men [leeds in dezelfde onwetendheid gebleven ten aanzien vaan de hoogte der bergen op
de landengte van Panama boven liet waterpas der zee , zoo
wel als ten aanzien der mogelijkheid om een bevaarbaar kanaal te maken van de eerre zee naar de andere. Latere reizigers , die van barometers voorzien waren , zoo als v o N
HUMBOLDT, CALDAS, BOUSSINGAULT, RIVERO,

P a N T L A ND enz., zijn niet op de landengte geweest; en
het fchijnt dus te blijken , dat aan den Generaal B OL IV A a.

de eer toekomt, van in 1828 en 1829 door de Heeren
L L O Y D en F AL M AR K dit voor den wereldhandel zoo be-

langrijk terrein te hebben doen opnemen en waterpasfen ;
hebbende daarenboven , met eene lofwaardige edelmoedig.
heid, gelast, om in Europa de kaarten en uitkomtien dezer
waterpasfing bekend te maken , waarvan het deel der Phi.
lofophical Transactions van 1830 voor het eerst de bekendmaking vervat, zoo als in het voorgaande artikel over dit onderwerp vermeld is.
Deze waterpasfing, waarvan aldaar de voornaamfle uitkom.
lien zijn opgegeven, is begonnen aan de kust van den grooten Oceaan te Panama , en flrekte zich noordwaarts naar
het bovendeel van de Rio Chagre, en wel een weinig boven
derzelver vereeniging met de Rio Pegueni, de waterpasfe
(land van de Chagre is daarbij gevonden op 169 Eng, voeten
boven volzee in de baai van Panama.
Het is tuafchen de (tad en de vereeniging van de rivieren
de Chagre en de Pegueni, dat het verhevenfre punt der geheele waterpasCng gelegen is ; men noemt het Alto de Maria
Henrique ; hetzelve ligt op 633 Eng. voeten boven Panama.
De regentijd en de verbazende misfa bosfchen beletteden
in 1828 het voortzetten van dezen arbeid. De Heer LLOYD
kon de waterpasfing niet eerder voleindigen dan in Februarij;
van de waarheid zouden afwijken, ten zij men ook waarnemingen van anderen zonder nader onderzoek voor zeker aan
U L LOA, die zich in 1734 naar Amerika begaf,-nemt.
bleef aldaar beftendig tot 17 4, terwijl hij in 1755 voor de
tweedemaal -naar Amerika ging , en in Ir$7 terugkwats ; bij
is dus een' geruimen tijd in die Tireken geweest, en heeft
gelegenheid gehad om naauwkeurige waarnemingen te doen;
men moet zich alzoo verwonderen , dat deze hoogtewaarnemingen zulk een aanmerkelijk verfehil opleveren.
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hij volgde fteeds de oevers van de Chagre, eerst zuidoost.
waarts tot Cruces , voorts noordoostwaarts door het Radje
Gorgona en de vereeniging van de Rio Trinidad, en hij
kwam alzoo aan den mond der rivier in de zee der Intillen.
De keten van bergen houdt bijna geheel op in dit gedeelte
der landengte. De aaneenfchakeling of liever de groepen
van de heogfie heuvels bevinden zich in het zuidelijkte ge
landengte tusfchen Cruces en Panama. De, bergen-deltr
verheffen zich meer in het westen. Volgens de .4nna des
Voyages voormeld , zou de Heer LLOYD -zich echter bedriegen, wanneer hij wilde , dat de Cordillieras ten zuiden van
de baai van 1llandinga , op de plaats, waar ze op het vaste
land voortgaan , flandvastig in hoogte toenemende, zich zon
afbreking vereenigen niet de Cordillieras van de Choco-der
en van de provincie van Antioquia. Het terrein ten zuiden
van de Rio Tugra, tusfchen de groote Rio Itrato en de

kust van den grooten Oceaan , is eerder een laag terrein , en
de Heer L L 0 Y D fchijnt onbekend te zijn met het ontwerp ,
om de baai van Capica (gelegen een weinig benoorden de
Punta de San Francisco Solano) te vereenigen met de Rio
Napipi of 11'aïpi , eene van de ri vieren , die in de Atrato

,

vloeijen.
De gemeenfciiap tusfchen de beide zeeën van Porto-Bello
tot Panama -kin gemakkelijk worden gemaakt door kanalen
voor kleine fchepen; het fchijnt echter, dat het maken van
ijzeren wegen daartoe de voorkeur zal verdienen, en wel
van de zamenvloeijing van de Rio Trinidad met de Chagre
af tot Panama en Chorcra , een weinig ten oosten van die
clad. Deze wegen zouden alleen kostbaar afijn om daar te
flellen , uit hoofde dat de kreupelbosfchen doorfneden zijn
met vele beekjes, die gedurende den regentijd llerk op_

zwellen.
De Heer vo tt H U M B O L D'r , die, door zijne kennis van -de
Iuchtsgefleldheid en de verdeeling der gewasfen , de hoogte
van het verheventte ptrnt der landengte , op den weg tas
beide havens, gefchat had op een weinig minder-fchend
dan 55o Eng. voeten, (volgens LLOYD 633 voeten) had
finds langen tijd de oplettendheid gevestigd op het veerfchil in
hoogte van den grooten Ocean en de zee der &t{ijlen bij
hoogwater, en op de middeling in de hoogten van den water.
pasfen !tand der beide zeeën, welke daaruit als gevolg kan
getrokken worden.
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Het gemelde voorgaande artikel, over dit onderwerp me
degedeeld , heeft de voornaamlte uitkomílen opgegeven der
werkzaamheden van de Heeren LLOYD en F A L M A RK,
welke hieromtrent thans een nieuw licht verfpreid hebben;
het is dus overtollig, die hier te herhalen. Daar nu de fche.
pen, die meer dan '12 voet diep gaan, niet in de Rio Chagre
kunnen komen, zoo Relt LLOYD voor , een klein afleidingsof hulpkanaal te graven, dat in de baai del Limon uitkomt
(Navy bay), welke even veilig als gemakkelijk is.
Het vasteland van Amerika biedt vijf punten van gemeen
aan tusfchen de beide zeeën, als:
-fchap
I°. De kleine groeve (quebrada, ravin) de la Raspadura
in het zuidelijke Choco, alwaar zelfs vóór de omwenteling
een klein kanaal beftond.
2 °. De baai van Capica, in het noordelijke Choco.
3 0 . De landengte van Panama.
40 . Het meer van Nicaragua.
5°. De landengte van Guascualco , waarvan FERDINAND
C 0 R T E Z i1] zijne Brieven aan KAREL V als van een geheim
gewag maakt.
De voordeelen , welke ieder dezer vijf punten den handel
kunnen aanbieden, zijn in alle derzelver bijzonderheden door
den Heer v ON H U MU OLD T, in zijne Reize naar de Keerkringslanden , en in zijne Staatkundige Proeve over NieuwSpanje, ontvouwd geworden.
Het meer van Nicaragua en de Rio San Juan fchijnen alleen de gefchiktheid te bezitten voor een eigenlijk zeekanaal
voor groote fchepen , zoo als het Caledonifche en het groote
Noordhollandfche kanaal.
Men kan bij deze gelegenheid niet onopgemerkt laten,
hoe aangenaam het voor ons vaderlandsch gevoel is , om te
zien, dat ook door vreemden het groote Noordhollandfche kanaal als een algemeen bekend voorbeeld wordt aangehaald,
en dit groocfche werk verdient zulks ook in zeer vele opzigten. Meer en meer worde dan ook ons echt nationaal
gevoel geftijfd door de opmerking, dat vreemden ons weder
meer en meer regt doen, en dat kun(len en wetenfchappen,
tevens met den roem , door onze braven op het veld van eer
zoo fchitterend behaald, zamenwerken, om ons dierbaar
vaderland weder ten top van eer door de geheele wereld
te doen rijzen.
Brieven van Guatamala van 20 October 1829 hebben ook
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gemeld , dat de Generaal v E R v E E R , Afgezant van Z. M.
den Koning der Nederlanden bij de Republiek, zich, Inge.
volge orders van zijn Hof, bezig hield met een ontwerp van
gemeenfchap cusfchen de golf van Nicoya en het meer van
Nicaragua. Men heeft onlangs uit de dagbladen gezien,
dat genoemde Generaal zich thans in het vaderland bevindt.
In voornoemde Anna/es wordt voorts nog gezegd , dat de
onlusten in de Republiek van Centraal - Amerika alleen de
aankomst van Hollandfèhe Ingenieurs belet hebben.
Toen het Spaan/the Gouvernement zonder eenige tegen
meester was van deszelfs Amerikaan/the koloniën, heeft-fprak
het niet de landengte van Panama, maar wel de landeng.
te tusfchen het meer Nicaragua en den grooten Oceaan doen
waterpasfen. Dit werk werd volvoerd in 1781, op last van
Don MAT I S DE G A L V E Z, Kapitein.generaal van Guatamala,
door den Ingenieur Don M A N U EL G A L I S T C 0; men bevond toen, dat het meer van Nicaragua, welks diepte go
voeten is , 134 Spaanfche voeten boven den Oceaan ver
-hevnwas.
F. W. C.
FEESTZANG, TER OPENING VAN DE OPENBARE PRIJSUITDEELING DER STADS NEDERDUITSCHE., FRANSCHEEN TEEKENSCHOLEN, TE SCHOONHOVEN , OP DEN
2 SEPT.

V

1831. DOOR J 8 KRAMERS, JZ.

an waar dat zoet gevoel, die ongekende drang,
Die heel mijn hart thans tlemt tot plegtig feestgezang ?
Van waar de tulle vreugd, die omfpeelt in mijne adren?
Van waar? — zij komt van u , die 'k tot dit feest zag nadren ;
Zij vloeit van u mij toe; van u , geliefde Jeugd 1
Die blij ten firijde fnelde in 't perk van kunde en deugd;
Van u , die op deez' jeugd, als op uw kroost , moogt Haren,
En d'oogst aanfchouwen wilt, dien vlijt hun deed vergaren;
Van u , wier ziel en zin van kinderliefde blaakt,
En die bij kindervreugd zelf reine vreugde fmaakt! —
Bekoorlijke aaflblik 1 ja, gij doet de borst ontgloeijen.
Waar men de milde bron der wetenfchap ziet vloeijeu,
Waar 'theilaanbrengend vocht een ganfche fchare drenkt,
Waar men verdientle en deugd den palm der eere fchenkt,
Waar 't licht der menfchenliefde op rijken Praalt en armen , —
Wee , wee hem, wien die blik het hart niet mag verwarmen 1 —
MENGELW. 1831. NO. 16.
Ggg
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Van hier dan , ver van hier , wie fmaalt op dit ons feest
Wie 't fieraad van den iruensch , zijn' redelijken geest,
Wel wilde ontwikkeld zien in 't kroost der aardfche gtooten,
Zoo slechts Minerva's koor voor de armen bleev' gefloten
Wie al, wat ploeg en fpade , of bijl en zaag hanteert,
Wel gaarne tot den rang der dieren zag verneêrd ,
Opdat zijn eigen licht een' nieuwen , grootfcher' luister
Ontleenen mogt, misfchien, aan 't andren drukkend duister!
Van hier ook , ver van hier , wie , met deze eeuw in (irijd,
Aan Hollands onderwijs de fnoodlle gruwlen wijt;
Wie, voor al 't nieuwe blind, en vijand van het goede,
Het waiglijk loflied zingt voor 's drijvers ftok en roede ,
Ja zelfs , 't verfland ten hoon , betaamlijke eerzucht doemt,
En 't kind, door haar geleid , een' hoogmoedsduivel noemt!
Neen , priesters van den nacht ! vliedt ver van deze wanden
Hier zal op uw altaar geen vuige wierook branden.
Maar welkom , welkom gij , die ijvrig herwaarts fnelt,
Omdat gij 't onderwijs op hooge waarde Stelt ;
Die gaarne dáár vertoeft , waar uwe lievelingen
Het dankbaar lied ter eer van wie hun weldoen zingen;
Gij, die den Hemel looft — in fpijt van's blind gefchreeuw —
Dat ook uw kindren zijn geboren in deze eeuw ;
Dat flaaffche vrees noch dwang , die d'eêl[ten aanleg moorden,
Maar eer-

en pligtgevoel hen

leidt aan liefdekoorden.

En u, u bovenal, die , op Mecenas' fpoor,,
liet liefst uwe offers plengt in Pallas' heilig koor;
Die 't edle roeping noemt , voor 't onderwijs te waken,
En nimmer reiner vreugde of hooger heil kunt fmaken,
Dan waar gij 't jeugdig hoofd met d'eerelauwer tooit,
En 't zaad van kunde en deugd als flofgoud om u firooit.
U, wien 't belang der jeugd deeds werkzaam vond en vaardig;
U, achtbaar Stadsbefluur, zelf d'eerf#en lauwer waardig;
U, nooit van zorgen- mat , van weldoen nimmer moé;
U roep ik, edlen, u liet driemaal welkom toe!
Stijg op , mijn geest, flijg op! klinkt helder, doffe fnaren!
Tuigt, zangen, van den gloed, mij in de ziel gevaren!
Wie , die de lier hanteert , vond immer voor zijn lied
Een meer verheven ftof, dan die ons feest mij biedt?
Zwol immer, Phebus-zoou , van rijker zang uwe ader?

Hier

geldt

het

deugd

en

kunst

en wetenfchap

te

gader,

En , waar het loflied ruischt , die edle trits ter eer,
Daarop zien de Englen-zelv' met welgevallen neer.
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Dat voorregt fmaakt gij niet, gij , fiere werelddwingren ,
Die om des vrijen hals uw ketenen mogt flingren ;
Die, bij het forsch gefchal van Mayors' krijgstrompet,
Alom het I6 hoort, waar ge uwen voethap zet.
Neen, Cefars! neen, uw feest moet bij het onze tanen!
Gij jubelt , ja , maar ach 1 de menschlijkheid fort tranen;
Uw lauwren zijn bevlekt; de radren van uw koets
Gaan over lijken heen, doorwaden tiroomen bloeds.
Vrij volge 't blij triomf u na bij elke fchrede ;
Maar in dat feestgejuil flemt nooit een Engel mede.
Valsch is uw praal met krans, met purper, parels, goud:
Bedwelmen moog zij 't brein, maar 't harte laat zij koud.
Hier bannen wij dien tooi, dat armlijk flijk der aarde;
Ons feest blinkt hel genoeg door aangeboren waarde.
Wij hebben paarlen , ja, maar niet der golf ontleend —
'c Zijn kindertranen, hier door dankbaarheid geweend;
Met purper pronken we ook en jonge lenterozen,
Maar — op de kinderwang, die 't fchoonst gevoel doet blozen;
Wij ítrenglen om de kruin ook hier derf lauwerkrans,
Maar Hechts door kunde en deugd verkrijgt bij gloed en glans;
Ook hier wordt vreugdekreet en feestzang opgezonden,
Maar 't is de lof van God , gevloeid uit kindermonden:
0, beter, reiner zang klonk nimmer 't luchtruim door ,
En heel de Hemel -zelf neigt naar ons lied het oor !
Gezegend vaderland ! wat luisterrijke ftralen
Deed volksverlichting op uw' bodem nederdalen!
Waar is die nare nacht van vuige onwetendheid,
Die eens zijn fomber floers hield over 't volk gefpreid
Wat deed den digten mist des bijgeloofs verdwijnen,
En 't Godlijk redelicht we@r in Gods fchepfel fchijnen?
Waar zijn die dagen heen , toen 't arm , onwetend volk
Den donder en d'orkaan eerbiedigde , als de tolk
Eens grammen Gods, die zich op'tzondigmenschdom wreekte;
Toen 't voor den gouden glans van 't noorderlicht verbleekte,
En in kometen niets dan onheilsboden zag ?
God lof! die nevel fcheurde, — ons licht een heldre dag;
De domheid mist haar' troon , het bijgeloof zijn' wortel.
Gij , Onddrwijs ! gij floegt die helleteelt te rnortel.
In 't jeugdig hart en brein werpt gij het edelst zaad,
En kweekt het ijvrig aan en veiligt het voor kwaad.
Gij huldigt d'adeldom , den ítervling aangeboren ,
En allen, arm of rijk, onthult gij uw trezoren,
Ggg2
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En allen deelt gij me@ van d'onwaardeerbren fchat ,
Dien nooit de mot doorknaagt, waar nimmer roest op var.
Gij leert den mensch voor niets, dan voor de misdaad, vreezen,
En zelfs in 't blikfemvuur Gods liefde en wijsheid lezen.
Gij flrooit hem bloemen voor op 't doornig pad der aard' ,
Leidt tot zijn doel hem op, maakt hein zijn' Schepper waard!
Juich, Holland! praal en juich; wees op uw' fchat hoogmoedig!
Waardeer haar hoog, de bron, die, mild en overvloedig ,
Met vruchtbaarmakend vocht alom uw' bodem drenkt ,
En u een' rijken oogst van de eél(ie vruchten fchenkt!
Laat elders weer, helaas ! het rijk der domheid razen,
Houd gij aan 't goede u vast; veracht dat ras van dwazen,
Dat, in zijn' euvelmoed en blinde razernij,
't Weldadigst licht verfchopt, met wet en troon daarbij 1
Sluit, duisterlingen ! fluit voor 't zonnelicht uwe oogen ;
Laat (duldt gij 't, groote God?) de rijktle bron verdroogen;
Zinkt in den nacht terug, waarvoor ik ijs en gruw —
Maar, Holland ! land des lichts! die fmet kleev' nooit op u !
Kweek gij verlichting aan: dat zal uw grootheid haven!
Wat brengt de domheid voort? Niets , dan een horde (laven ,
Het werktuig in de hand des drijvers, die hen leidt,
Verachtelijk geboefte in 't rijk der zeedlijkheid.
Gij, Hemeldochter ! die uw' tempel hier ziet pralen,
Die hier door oud en jong den cijns u ziet betalen,
Gij bindt geheel een volk aan orde, pligt en wet;
Door u flaan hier en troon en altaar onverlet.
Gij , Onderwijs! leert Vorst en vaderland beminnen;
Reeds vroeg flaat gij die vonk in 's knaapjes ziel en zinnen;
Gij doet den jongling 't oog in 's lands gefchiedrol (laan ,
En wijst hem Hollands roem, Oranje's deugden aan.
Zóó weet gij d'onderdaan aan zijnen Vorst te boeijen ;
Zóó doet gij hoofd en hart voor ware vrijheid gloeijeu;
Zóó zijt ge, o Onderwijs ! een parel aan de kroon,
Een hechte ileunpilaar van Koning Willem's troon
Treedt voort dan op de baan, zoo roemvoel ingeflagen ,
Gij allen , wien, met mij, de taak werd opgedragen,
De grootfche en edle taak: het onderwijs der jeugd!
Eens leidt die baan gewis tot 's volks geluk en deugd.
ja , kweeken wij haar aan , de teelt, die Holland baarde ,
En waar de vreemdling zelfs bewonderend op haarde!
Geheiligd zij ons al, wat haren groei vermeêrt -Gehaat, gevloekt de rups, die haren wasdom deert!
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Ons aller pogen zij door wijsheid voorgefchreven !
Befchamen wij de blaam, door nijd ons aangewreven,
Als brak het onderwijs 't maatfchappelijk verband ,
En rukte 't waanwijs volk uit zijn beroep of ftand
Volharden we in den ftrijd met domheid en vooroordeel:
Ons z21 de zege zijn , en 't vaderland het voordeel!
En gij , die 't waakzaam oog op onzen arbeid flaat ,
Steunt onze zwakke kracht, fchraagt ons met raad en daad
Zoo zullen wij, vereend, het fchoonst gebouw voltrekken,
En Holland zal Euroop ten leerrijk voorbeeld ilrekken.
Wat uitzigt! welk een hoop! wat bron van vreugde en heil!
Wie onzer heeft daarvoor niet alles, alles veil ?
Gij, Ouders' gij gewis wijdt liefst uwe offeranden
Aan 't outer, opgerigt voor uwe liefdepanden ;
0, brengt ze, plengt ze, en mengt ze met onze offers zaam:
Dan, dan eerst wordt haar geur den Hemel aangenaam!
Dat uitzigt en die hoop , de wenfchen , die wij (laken ,
Gij kunt die , wakkre Jeugd ! gij zult die waarheid maken!
0 groote Kindervriend! (Ia Gij hun pogen bij,
Bevrijd hnn hoofd en hart voor elke slavernij !
Leer ons, in hun belang, met wijze liefde handlens
Leer hun , aan onze hand, gewillig voort te wandlen ;
Wees gij hun verdre gids op 's levens glibberbaan Dan landen ze eens gewis bij U, daar boven,-aan ! —
Ons kroost gezaligd...... God! waar voert die be mij benen?
'k Zie tempel, feest noch jeugd; 't is all' voor mij verdwenen;
Ginds, ginds, ver boven de aard', aan 's Hemels hooghen trans,
Aanfchouw ik Jezus zelf! Hij !}rengeit, Hij! den krans ,
Het eereloof der deugd om 't hoofd van onze telgen;
'k Zie uit de volle bron der zaligheid hen zwelgen;
Ik hoor hunn' ftrijd op aard' door d' Englenrei geroemd ,
En mij, hunn' leidsman , mij ook in dat koor genoemd t......
Wat denkbeeld! Ik verfhom —ik duizel! — Zwijgt, mijn zangen!
Gij , lieve Jeugd! gij moogt mijn' zwakken toon vervangen;
Heft gij uw liedren aan tot lof van God den Heer:
Verrukking boeit mijn tong; ik leg het fpeeltuig neêr.
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en barsch gezigt , een fiere blik,
Een vlammend oog, der Belgen fchrik ,
Een open borst , meest ruig begroeid,
Waar liefde voor zijn land in gloeit,
Beprikt met vlammend hart en pijl,
En in de forfche vuist een bijl;
Een fchuinfche fne@ door 't aangezigt,
Zoo hoekig als een blikfemfchicht;
Gefpierd van arm en vlug ter been,
Snel als de wind van lijf en leén ;
Befmeerd met teer, bemorst met pek, —
is Janmaat's beeld op 't oorlogsdek.
Een tanig vel vol zonnebrand•,
Een ronde hoed met breeden rand,
Een wijde broek , een losfe das,
Zoo kleurig als er ooit een was;
Een knoopig buis, een firepig hemd,
Dat nergens om zijn leden klemt;
Een linker buiszak met een flesch ,
Een regter broekzak met een mes,
Geen andre wapens, niet meer vracht,
Volmaken Janmaat's kleederdragt.
Herkent ge, o Belgenl Janmaat's beeld?
't Is de echte Watergeuzen teelt 1
Zijne oogen rollen vonklend rond;
Hij fronst de wenkbraauw,, en zijn mond
Bromt momplend een' geduchten vloek ,
Bij 't zien van 't Belgisch oproerdoek;
Maar tevens juicht hij : 't eigen boord
Voert hooger Hollands kleuren voort ,
En, 't oog op Hollands vlag gevest,
Zingt hij dit lied voor Antwerps vest : ()
„ De drie kleuren.
„ Roode, witte, blaauwe kleuren
Schittren aan den horizont,
Waaijen, als met ambergeuren,
Hollands roem langs 't wereldrond.
(s) De Hollandfche John Bull zingt het op het tijdlip, dat de Belgifche
prijsgemeakte fcbepen voor Antwerpen komen, voerende de Belgifche vlag,
met de Hollandfche daar boven.
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„ Roode, witte, blaauwe kleuren,
Hollands onbefmette vlag!
'k Mag uw glorie we@r befpeuren;
Rein nog wappert ge op deez' dag.
Roode , witte, blaauwe kleuren,
Waar we uw kronkels wenden zien,
Wat er immer mogt gebeuren,
Steeds mogt ge eer en roem ons bin.
„ Roode, witte, blaauwe kleuren,
Vlag, waar nog geen finet op kleeft!
Wie het waagt, u af te fcheuren,
Doet het Rechts terwijl hij fneeft.
„ Roode , witte , blaauwe kleuren ,
Onvolprezen roemrijk doek!
Wie u door het flijk wil fleuren,
Koopt den dood met onzen vloek.
Roode, witte, blaauwe kleuren ,
Waait dan uit, waait uit in 't rond!
Eer we, o vlag! uw' roem verbeuren,
Vliegen we op, of gaan te grond!
„ Heft dan 't hoofd op, wakkre zonen
Van de zee!
Holland mogt het zwaard weêr toonen,
Scherp van fneê.
OngeQraft werd nooit beleedigd
Hollands vlag,
Die zich nimmer onverdedigd
Strijken zag.
Roemvol wapperden haar kleuren
Over de aard';
Steeds bleef zij, wat mogt gebeuren,
Rein bewaard.
Roemvol waait ze op zee en f'rroomen,
Zonder finer ;
Roemvol is ze aan Scheldes zoomen
Neêrgezet.
Zij ontkronkelde er haar vouwen,
Aan ons boord,
Bij het dondren der kartouwen,
Ongetloord.
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Ziet , zij waait nog van de wallen
Van 't kasteel;
Nimmer, nimmer zal zij vallen
Hun ten deel.
Hijscht ze dan van fchip en veste
Hoog in cop!
Ja ! wij vliegen eer ten leste
Met haar op;
Ja ! van Speyk, in damp bedolven
Volgen we eer;
Eerder zinken we in de golven
Met haar neêr ;
Eer men hier, door muiters handen,
Hollands vlag ,
De eer der vaderlandfche íiranden ,
Strijken zag.
Dat we uw driekleur dan befpeuren
Hooger op !
Hijscht ze met de oranjekleuren
Hoog in top i"
Zoo zong de zeeman — langs liet ruim
Der Schelde kaatst zijn lied door 't fchuim ,
Dat om den Reven bruist en fpat ,
En 't oorlogsboord met fpijt omvat.
Nu zwijgt hij, Tampt den forfchen voet
Op 't planken dek, en zwaait den hoed.
Een hoera l rolt uit aller mond;
Oranje boven! klinkt in 't rond.
Tot clot wenseht Janmaat, forsch en fel,
Nog al de muiters in de hell
F. W. C.

WOUTER, OF DE STRIJD VOOR HET VADERLAND.

men in ons vaderland
N ogDienftreed
onvergeetb'ren ftrijd ;
Den ftrijd, in ieders borst ontbrand ,
Dat vaderland gewijd.
Nog breed men , fchoon een halve eeuw
Deez' veere had gewoed;
Ter zee blonk reeds de Waterleeuw,
Op 't veld Prins Maurits' moed.
Reeds was ook Amfterdam door magt
Zoowel als trouw vermaard;
Reeds had het helden voortgebragt,
's Lands vrijheid alles waard.
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Ook Wouter in deez' grootfche vest
Sloeg 't harte meé zoo fier;
Zijn bloed was meé voor 't land ten best',
Oranje zijt banier.
,

Doch Wouter's moeder, bang van hart,
Kreet, met een fineekend oog:
„ Neen, Wouter , niet den dood getart,
„ Wie dien ook tarten moog' !
„ Waarom het moordtuig toch gefnoerd
„ Om uwe ranke leén?
„ Waarom de zorgen niet gevoerd
„ Voor God in fmeekgebeén?
„ Want God, de God van Nederland,
„ Is krachtig en vol magt;
„ Hij redt ligt, door zijn sterke hand,
„ Dit zondige geflacht." —
„ Een Vlaam moog' bidden ," roept de held,
„ Ja bidden op zijn kniên,
„ Als ik er een' heb neérgeveld,
„ Zijn levensrest te ontzien 1"
De vader, fchoon in 't hart verheugd
Om deze taal, zoo flout,
Ziet echter gaarne krijgsmansdeugd
Op 's Heeren vrees gebouwd.
„ 'k Roem," fprak hij, „ Wouter, uwen moed;
„ Maar, biddend zich gefchaard
„ Bij Maurits' fieren leeuwenftoet,
„ Is Willem's zonen waard."
Zoo fprak deez' brave , jong van hart,
Schoon zilvergrijs van kruin;
Hij had meé 't Spaansch geweld getart,
Bij 't Mannenpad, in 't duin.

Hij had me ® Leydens vest verweerd
Met onbezweken vuist;
Hij had me @ 't SpaanCche rot gekeerd,
En Hollands boei vergruisd.
„ Kom, moeder, toon uw Hollandsch bloed 1
„ Die tranenvloed bedaar' l
Is 't feheiden bang, 't is dubbel zoet,
„ Het wedrzien na 't gevaar.
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„ Kom, moeder, haal mij 't blank rapier;
„'t Is vrij van elke finet!
„ Kom , moeder, haal het fluks ons hier;
y , 't Zij voor den zoon gewet !"
Zij haalt het zuchtend, bang te moe;
Hij gordc het om zijn le@n,
En kust en wenkt hun 't affcheid toe,
En ijlt naar 't leger heen.
Doch moeders oog weent enkel niet;
Ook Wouter's kloppend hart
Voelt, daar bij 't dierbaarste achterliet,
Een nooit gekende fmart.
Niet enkel parelde op zijn wang
Een traan uit moeders oog;
Ook Adelheid viel 't fcheiden bang,
Dat zwaar bij Wouter woog.
Deze Adelheid, der maagden eer,
Was niet flecbts teer en fchoon,
Maar blonk door deugd oneindig meer,
Ja was haars vaders kroon.
Hoe vurig mint niet Wouter haar t
Hoe teeder mint zij hem 1
Dan, ach 1 de wensch van 't lieve paar
Streed met haars vaders item.
Door 't immer woedende oorlogsvuur
Verjaagd van 't Vlaamfche ftrand,
Is 't hart hem kloppende op den duur
Voor 't oude vaderland.
Zijn zoon dient in Albertus' heer;
Zijn dochter mint een Geus.....
In 't klooster fluit hij haar veeleer,
'Dan 't dulden van die keus!
Hij vloekte dus ook Wouter's daad
Met fchamp'ren , bitt'ren hoon:
„ Voorwaar, wie niet al íirijden gaat;
„ Het pantier Raat hem fchoon!"
Doch Wouter, wat hem prange of pijn'
Zijn doel is edel, flout;
Zijn arm zal 't land ten dienfie zijn,
Zijn zaak zij God betrouwd !
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Hoe vurig zwelt des jong'lings borst,
Bij 't nad'ren van het heer,
Dat Spanjes moedwil heeft gefchorst,
Gebreideld keer op keer 1
Nog hooger Iliigc zijn fiere moed,
Als hij zich ziet gefchaard
Bij d' eigen ed'len heldenloet ,
Bewonderd door heel de aard'.
Bij d' aanval is hij (feeds vooraan ,
Het laatst zwaait hij de kling;
Schoon veel, acht hij nog niets gedaan,
Zijn grootsch heftaan gering.
Bij Nieuwpoort velt zijn heldenzwaard
De koenfle krijgers neêr;
Maar grooter roem blijft hem befpaard,
't Betoon van krijgsmanseer.
Reeds fchonk held Maurits' kloek beleid
De zege aan 't Hollandsch heer;
Reeds blikt men, na den ftoutfien Iirijd,
Op zijn trofeën ne@r.
Een enk'le drom flrijdt nog in 't veld
Met dubb'ien wedereland ;
Dra is ook Wouter toegefneld,
Het zwaard in de ijz'ren hand.
Een Vlaming ligt daar overmand;
Geen bcé fchenkt hem genii;
Gewond , bedreigd aan allen kant,
Wacht hem de dood weldra.
Doch Wouter ziet naauw zijnen nood,
Of 't roert zijn edel hart:
Neen ," roept hij , „ brengt geen' held ter dood
„ Die hein zoo moedig tart I"
Hij dringt zich in den woesten kring
En weert hun fperen af,
En acht het grootst gevaar gering,
Tot hij hem 't leven gaf.
Reeds fort de Ridder van zijn ros
Aamechtig op .den grond.....
Dra maakt hij helm en pantfer los
Ter pleging zijner wond.
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Hij voert hem fpoedig uit den ftrijd
Naar de eigen legertent;
De hulp, hem daar door kunst gewijd,
Heeft dra 't gevaar gewend.
Hoe ruim ziet hij zijn zorg beloond,
Als, van zijn wond herheld,
De Vlaming hem zijn' dank betoont
En rang en naam hem meldt!
De broeder van zijne Adelheid
Dankt hem zijn lijfsbehoud;
Dit fchoone loon , na dapp'ren flrljd,
Was zijner deugd betrouwd.
Weldra gloeit nu ook beider hart
Van 't warmfle vriendfchapsvuur;
Zij deelen verder zorg en fmart,
Trouwhartig, op den duur.
En eind'lijk keert ook Wouter weér
Naar de ouderlijke flad,
Bekroond met al de krijgsmanseer,
Die hij verworven had.
En juichend wordt hij ingehaald
Door vriend en maag te zaam,
Daar Adelheid zijn trouw betaalt
Bij 't ftaam'len van zijn' naam.
Hij geeft, in 't harte diep geroerd,
Den zoon zijn' vader• weêr;
En deze, door zijn deugd vervoerd,
Roemt mede Wouter's eer.
Zijn dank is Adelheide's hand,
Zijn loon het zaligst lot,
Na 't firijden voor zijn vaderland,
Zijne Adelheide , en God.

AmJierdam , Oct. 183 i.

K.

f.

VAN H O M B R OER.

No. XIV. Meng. bl. 688. reg. 4. leze men aldus:
Regtera floppero deinceps munita fit handa;
No. XV. — bi. Try, reg. 4 v. o. lees: bij het befef,
enz.

